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JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

HATÁROZATI JAVASLAT-TERVEZET
Polgárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………./2016. (………) sz. határozata
19/2002. (VII.02.) sz. Kt. határozattal megállapított Településszerkezeti terv
módosítására
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Polgárdi Város Településszerkezeti
tervéről szóló 19/2002. (VII.02.) sz. számú határozatának módosítására vonatkozó javaslatot és az
alábbi határozatot hozta:
1. A Képviselő-testület Polgárdi Város Településszerkezeti Tervét az alábbiak szerint módosítja:
A „Településszerkezeti – területfelhasználási terv M 1:20000 külterület tervlap” a jelen határozat
1. mellékletét képező TSZT-1 és TSZT-2 jelű fedvény tervekkel módosul, a módosítással érintett terület jelkulccsal lehatárolt területen.
2. A Képviselő-testület rögzíti, miszerint a Településszerkezeti Tervéről szóló 19/2002. (VII.02.)
számú határozat jelen határozatban foglalt módosításaira vonatkozó – az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben előírtaknak megfelelően a
véleményezési-egyeztetési folyamat megtörtént, a véleményezési eljárás e jogszabály rendelkezései szerint befejezett.
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RENDELET-TERVEZET
Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
……/ 2016. (……) sz. rendelete
Polgárdi Város helyi építési szabályzatról szóló
17/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Polgárdi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában
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 38. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési
jogkörében eljáró partnerek és államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el.
1.§ A rendelet hatálya az 1. számú melléklet SZT-1 és SZT-2 jelű Polgárdi Szabályozási terv módosítás
nevű tervlapon „módosítással érintett terület határa” jelkulccsal határolt területekre terjed ki.
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 17/2004.
(IV.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) ezen rendelet előírásaival együtt kell alkalmazni.
1.Módosító rendelkezések
2.§ A Rendelet 9.§ (1) bekezdése kiegészül a következő f) ponttal:
„f) Természetközeli területekre”
3.§ A Rendelet 9.§-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel:
„(8) A természetközeli terület övezete:
- Tk
(természetközeli terület).”
4.§ A Rendelet 14.§ -a kiegészül a következő (2a) bekezdéssel:
„(2a) A fő rendeltetést kiegészítő funkciók további különálló épületekben is elhelyezhetők.”
5.§ A Rendelet 15.§ -a kiegészül a következő (2a) bekezdéssel:
„(2a) A fő rendeltetést kiegészítő funkciók további különálló épületekben is elhelyezhetők.”
6.§ A Rendelet kiegészül a következő 50/B.§-sal:
„50/B.§
Tk
Természetközeli terület
(1) Az övezetbe mocsár, nádas, karsztbokorerdő és sziklás területek tartoznak.
(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.”
2. Záró rendelkezések
3.
7.§ Ezen rendelet 1. mellékletét képező Polgárdi Szabályozási terv módosítás "SZT-1" jelű és "SZT-2"
jelű terven a „módosítással érintett terület határa" jelkulccsal lehatárolt területeken a 17/2004. (IV.28.)
sz. rendelet mellékletét képező „Polgárdi szabályozási terve külterület szabályozás M 1:20000” tervlap
hatályát veszti.

8.§ Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1. Előzmények
A rendezés alá vont területre hatályos településrendezési eszközök:
• 19/2002. (VII.02.) sz. Kt. határozattal megállapított településszerkezeti terv
• 17/2004. (IV.28.) sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott, többször módosított Polgárdi Város
Helyi Építési Szabályzata
Tervezési alaptérkép:
A településrendezési eszközök módosításához az ingatlan-nyilvántartási külterületi alaptérképet az
önkormányzat adatszolgáltatásként átadta a tervezőnek használatra.
Előzetes tájékoztatási szakasz:
Polgárdi Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§-ban foglaltaknak megfelelően, 2016. szeptember
1-jén megindította a 19/2002. (VII.02.) sz. Kt. határozattal megállapított településszerkezeti terv valamint a 17/2004. (IV.28.) számú önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat módosítását.
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ alapján megkeresett államigazgatási szervek

a megkeresésre
válaszolt-e

az egyeztetési eljárásban
részt kíván venni

Fejér Megyei Kormányhivatal állami főépítészi hatáskörében

igen

igen

Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében

igen

igen

Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörében

igen

igen

Fejér Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósági hatáskörében

igen

nem

Fejér Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörében

igen

igen

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási
Hivatal örökségvédelmi hatáskörében

igen

nem

Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

nem

Fejér Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság – Területi
vízvédelmi hatóság

igen

igen

Fejér Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság – Területi
vízügyi hatóság

igen

igen

Országos Vízügyi Főigazgatóság (Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság)

igen

igen

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

nem

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási

nem

Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

nem

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ

nem

Pest Megyei Kormányhivatal erdészeti hatáskörben

nem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

igen

igen

Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság

igen

nem

Veszprém Megyei Kormányhivatal bányafelügyeleti hatáskörben

nem

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

igen

Fejér Megye Önkormányzata

nem

Füle Önkormányzata

nem

Jenő Önkormányzata

nem

Úrhida Önkormányzata

nem

Szabadbattyán Önkormányzata

igen

nem

Kőszárhegy Önkormányzata

igen

igen

Tác Önkormányzata

nem

Csősz Önkormányzata

nem

Soponya Önkormányzata

nem

Mezőszentgyörgy Önkormányzata

igen

Lepsény Önkormányzata

nem

igen

nem

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (7) bekezdése szerint azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tájékoztatási szakaszban az (1)-(6) bekezdésnek megfelelően megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad
véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván részt venni, az eljárás
további szakaszaiban nem kell értesíteni.

Előzetes adatszolgáltatás:
Az OTÉK 3.§ (3) bekezdés 6. pontja és a 4.§ (5) bekezdése alapján a településrendezési eszközök
módosításának alátámasztó szakági munkarésze a területrendezési terv(ek) és a településszerkezeti
terv összhangját igazoló térkép és leírás (számítás). A módosítás során a településrendezési eszközök
és egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel
(MTv.) módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásainak
összhangját igazolni kell.
Az OTrT 31/B. § l) bekezdése alapján azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem
kerültek alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT MTv.-vel
megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni.
Az OTrT 12/A. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök készítése során a 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi
övezetek által érintett - az alábbiakban felsorolt - területeket az országos, a kiemelt térségi és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről

szóló kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása figyelembevételével kell lehatárolni.
282/2009. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott
térségi övezet
adatszolgáltatás
előzetes adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási
szerv
Országos Vízügyi Főigazgatóság
országos vízminőség A tervezett módosítások
védelmi terület
„nem érintenek vízügyi
ágazati tevékenységeket, ezért a tervezetbe
foglalt módosításokhoz”
hozzájárulnak.

Az OTrT térképi mellékletei szerint
• a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
• világörökségi és világörökségi várományos terület övezete
• nagyvízi meder területének övezete
nem érinti Polgárdi Város közigazgatási területét, ezért ezekre vonatkozóan nem kértünk előzetes adatszolgáltatást az államigazgatási szervektől.
Partnerség:
A 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 29.§ előírásainak megfelelően Polgárdi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 74/2016. (V.20.) sz. határozatában döntött a településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól. A partnerségi egyeztetés a döntésben foglaltaknak megfelelően került
lefolytatásra.
2. A módosítások leírása
1.számú módosítás
Rendezés alá vont terület: Polgárdi 092/7, 097/3, 098/1, 098/3, 098/5 és 098/6
A Vertikál Zrt. hulladékgazdálkodási feladatokat és településüzemeltetési szolgáltatásokat lát el.
Főbb tevékenységei közé tartozik a köztisztasági tevékenység (települési szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, -kezelés valamint szelektív hulladékok előkezelése, hasznosítása), városüzemeltetés, településtisztasági tevékenység, építőipari tevékenység (mélyépítés, magasépítés, kommunális hulladéklerakó telepek építése, hulladéklerakók rekultivációja) stb.
A Vertikál Zrt. Polgárdi 092/3, 092/7, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 097/3, 098/1, 098/3, 098/5 és
098/6 helyrajz számú területen üzemel. A hatályos településszerkezeti terv és szabályozási terv
alapján a 092/3, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6 hrsz-ú területek Khu jelű különleges terület, hulladékkezelés és talajerő gazdálkodás területe építési övezetbe tartoznak. A 092/7 hrsz Ev jelű
erdőterület övezetben van. A 097/3, 098/1, 098/3, 098/5 és 098/6 hrsz-ú ingatlanok Má jelű általános mezőgazdasági terület övezeti besorolásúak. Az Ev és az Má jelű övezetbe sorolt
(092/7, 097/3, 098/1, 098/3, 098/5 és 098/6 hrsz) területeken az erdő és az általános mezőgazdasági övezetbe sorolás ellenére jelenleg is működik a Vertikál Zrt telephelye. A többségben
önkormányzati tulajdonban lévő Vertikál Zrt. szeretné a válogató és meglévő kiszolgáló épületét
a valós állapotnak megfelelő építési övezeti besorolásban ábrázolni a településszerkezeti terven és szabályozási terven. Ezért a módosítás során Polgárdi 092/7, 097/3, 098/1, 098/3, 098/5
és 098/6 hrsz-ú telkek Ev és Má jelű általános mezőgazdasági terület övezeti besorolása Khu

jelű hulladékkezelés és talajerő gazdálkodás területe építési övezetre változna. A Khu jelű hulladékkezelés és talajerő gazdálkodás területe építési övezet jellemzői nem változnak, megegyeznek a jelenleg hatályos helyi építési szabályzatban rögzített előírásokkal.
A helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezése (34.§):
„(1) Az építési övezet a települési szilárd hulladék lerakására és kezelésére, valamint a talajerő
gazdálkodás létesítményeinek elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetben veszélyes hulladék lerakása tilos.
(3) Az építési övezet határán izolációs céllal, földgáttal kombinált többszintes növényállományú
zöldterület alakítandó ki, legalább 20,0 m széles sávban.
(4) A hulladékkezeléshez kapcsolódó kiegészítő létesítmények, épületek elhelyezésére külön
telek alakítható, ahol iroda, raktár és szolgálati lakás helyezhető el.
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 22. számú táblázatban meghatározott építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.”
Építési
övezet
jele
Khu

Kialakítható legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

6000m2

Szabadon álló

TerepBeépített- Építménymagasság Zöldfelü- szint alat- Közművesített
ség meglet legki- ti beépíség mértéke
engedett
sebb
tés
leglegkilegnalegnamértéke nagyobb
sebb
gyobb
gyobb
mértéke
mértéke
20%
3,0m
6,0m
40%
20%
részleges
22. számú táblázat

A módosítást követően a Vertikál Zrt. telephelyének településrendezési eszközökben szereplő
területfelhasználása és szabályozása megfelelne a valós területfelhasználásnak.

hatályos állapot

hatályos állapot

Településszerkezeti terv

Szabályozási terv

módosítás utáni állapot

módosítás utáni állapot

módosítással érintett terület
2.számú módosítás
A hatályos helyi építési szabályzat 10.§ (5) bekezdése a következően szabályoz: „ A kisvárosias lakóterület építési övezete kivételével a lakóterületeken a fő rendeltetést egy épületben, a fő
rendeltetést kiegészítő funkciók pedig legfeljebb egy további különálló épületben helyezhetők el
az építési övezetre vonatkozó egyéb előírások keretei között”.
Az előírással kapcsolatban a város önkormányzata úgy döntött, hogy támogatni szeretné azt a
lakossági igényt, miszerint a lakóterületen ne csak egy darab a „fő rendeltetést kiegészítő funkciójú épület” legyen elhelyezhető.
A döntéssel kapcsolatban az Önkormányzatnak tett javaslatunk szerint csak a falusias lakóterület építési övezetbe tartozó területeken legyen lehetőség több darab „fő rendeltetést kiegészítő
funkciójú épület” elhelyezésére. A fő rendeltetést kiegészítő funkciójú épültek számának növelését a falusias lakóterületen a területfelhasználásnak sajátos jellemzői indokolják, mint például
terménytárolás, mezőgazdasági gépek tárolása, állattartás, garázselhelyezés stb.

Ezért a módosítás során a helyi építési szabályzat falusias lakóterület építési övezetéről rendelkező 14.§ (2) bekezdése és 15.§ (2) bekezdése kiegészül azzal, hogy „A fő rendeltetést kiegészítő funkciók további különálló épületekben is elhelyezhetők.”
3.számú módosítás
A Fejér Megyei Kormányhivatal előzetes véleményében kérte, hogy vegyük figyelembe az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) b) pontját, miszerint az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (VI. 3.) ÖTM rendelet alapján számított –
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitásértékhez képest nem csökkenhet.
Mivel az 1. számú módosítás során beépítésre nem szánt területből beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, a biológiai aktivitás érték szinten tartása érdekében megvizsgáltuk a város közigazgatási területét
és településszerkezeti tervét, hogy hol lehetséges olyan módosítás, amellyel a biológiai aktivitás érték
szinten tartható. A 072 hrsz telek a településszerkezeti terven és a külterületi szabályozási terven Má
általános mezőgazdasági területi besorolásban szerepel. A 072 hrsz-ú terület a természetben és az
ingatlan-nyilvántartásban is mocsárként szerepel. Egyrészt a terület mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, másrészt az OTÉK 30/A. § (1) bekezdés a) pontja szerint a mocsár természetközeli terület.
Ezért a 072 hrsz telek területfelhasználása általános mezőgazdasági terület helyett természetközeli
területre módosul.
A helyi építési szabályzatban a természetközeli terület övezetére vonatkozó szabályozási javaslat az
OTÉK 30/A.§ alapján: Az övezetbe mocsár, nádas, karsztbokorerdő és sziklás területek tartoznak. Az
övezetben épületet elhelyezni nem lehet.
Településszerkezeti terv
hatályos állapot
módosítás utáni állapot

hatályos állapot

Szabályozási terv

módosítással érintett terület

módosítás utáni állapot

3. A területrendezési tervek és a településszerkezeti terv összhangját igazoló térkép és leírás
A tárgyi módosítás az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi
CCXXIX. törvénnyel (MTv.) módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény
(OTrT) előírásaival, valamint Fejér megye Területrendezési Tervéről szóló 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelet (továbbiakban: FmTrT) előírásaival az alábbiakban részletezettek szerint összhangban van.
OTrT az ország szerkezeti tervének vonatkozó részlete

FMTrT térségi szerkezeti terv vonatkozó részlete

Az FMTrT térségi szerkezeti tervlapja a Vertikál Zrt. területét térségi jelentőségű hulladéklerakó helyként
ábrázolja. A módosítással érintett terület az FMTrT szerint mezőgazdasági térségbe tartozik. Az OTrT.
6.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a
települési területfelhasználási egységek kijelölése során a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban
mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki.

Az alábbi táblázatban végzett számítás igazolja az OTrT 6.§ (2) b) pontjának való megfelelést.
FMTrT térségi szerkezeti
tervlapja szerint
mezőgazdasági
6210
térség
ha

6210 * 0,85 = 5278,5 ha

hatályos településszerkezeti terv
szerinti
mezőgazdasági
5647,7 ha
beépítésre szánt különleges honvédelmi
beépítésre nem szánt
különleges honvédelmi
természetközeli
5278,5 ha < 5647,7 ha

módosított településszerkezeti terv
szerinti
mezőgazdasági
5636,7 ha
beépítésre szánt különleges honvédelmi
beépítésre nem szánt
különleges honvédelmi
természetközeli
7,8 ha
5278,5 ha < 5636,7 ha + 7,8 ha

Az OTrT. 7.§ (1) bekezdés szerint az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő
területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolni. Az 1. számú módosítás erdőterület területfelhasználást érint, azonban az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érint .Az OTrT 7.§ (1) bekezdés előírását az alábbiakban igazoljuk:
Országos Erdőállomány Adattár
szerinti erdőterület nagysága
111,96 ha

hatályos településszerkezeti terv
szerinti erdőterület nagysága
152,6 ha

A módosítás megfelel az OTrT 7.§ (1) bekezdésének.
Országos övezetekkel való érintettség:

módosított településszerkezeti
terv szerinti erdőterület nagysága
150,0 ha

Az OTrT 3/1. melléklet szerinti országos ökológiai hálózat
övezete érinti a települést, azonban a tervezési területet
nem érinti.
A magterület, ökológiai folyosó és pufferterület övezetét
tekintve az OTrT 31/B.§ h) pontja alapján Fejér Megye
Területrendezési tervének 3/10. számú melléklete tartalmát
alkalmazzuk.

Az OTrT 3/2. melléklete szerinti kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete érinti a települést,
azonban a tervezési területet nem érinti.
A kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetét
tekintve az OTrT 31/B.§ f) pontja alapján Fejér Megye
Területrendezési tervének 3/1. számú melléklete tartalmát
alkalmazzuk.

Az OTrT 3/3. melléklete szerinti jó termőhelyi adottságú
szántóterület övezete érinti a települést.

A jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét az OTrT
31/B.§ l) pontja alapján az országos, a kiemelt és a megyei
övezetek
területi
érintettségével
kapcsolatos
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről
szóló kormányrendelet szerint előzetes adatszolgáltatás
figyelembevételével kell lehatárolni.

Az OTrT 3/4. melléklete szerinti kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete érinti a települést.
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetét tekintve
az OTrT 31/B.§ f) pontja alapján Fejér Megye
Területrendezési tervének 3/2. számú melléklete tartalmát
alkalmazzuk.

Az OTrT 3/5. melléklete szerinti tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezete nem
érinti a települést.

A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetét az OTrT 31/B.§ l) pontja alapján az országos, a
kiemelt és a megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási
szervek köréről szóló kormányrendelet szerint előzetes
adatszolgáltatás figyelembevételével kell lehatárolni.
Adatszolgáltatást nem kértünk, mert a település nem
érintett az övezettel.

Az OTrT 3/6. melléklete szerinti világörökségi és
világörökségi várományos terület övezete nem érinti a
települést.

A világörökségi és világörökségi várományos terület
övezetét az OTrT 31/B.§ l) pontja alapján az országos, a
kiemelt és a megyei övezetek területi érintettségével
kapcsolatos állásfoglalásra kötelezett államigazgatási
szervek köréről szóló kormányrendelet szerint előzetes
adatszolgáltatás figyelembevételével kell lehatárolni.
Adatszolgáltatást nem kértünk, mert a település nem
érintett az övezettel.
Az OTrT 3/7. melléklete szerinti országos vízminőségvédelmi terület övezete érinti a települést, azonban a
tervezési területet nem érinti.
A országos vízminőség-védelmi terület övezetét az OTrT
31/B.§ l) pontja alapján az országos, a kiemelt és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló
kormányrendelet szerint előzetes adatszolgáltatás
figyelembevételével kell lehatárolni.
A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szerint a tervezett
módosítások „nem érintenek vízügyi ágazati tevékenységeket, ezért a tervezetbe foglalt módosításokhoz” hozzájárulnak.
Az OTrT 3/8. melléklete szerinti nagyvízi meder és
Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretébenmegvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete
nem érinti a települést.
A nagyvízi meder és Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése
keretébenmegvalósuló
vízkár-elhárítási
célú
szükségtározók területének övezetét az OTrT 31/B.§ l)
pontja alapján az országos, a kiemelt és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatos állásfoglalásra
kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló
kormányrendelet szerint előzetes adatszolgáltatás
figyelembevételével kell lehatárolni. Adatszolgáltatást nem
kértünk, mert a település nem érintett az övezettel.

Az OTrT 3/9. melléklete szerinti kiemelt fontosságú
honvédelmi terület övezete nem érinti a települést.

Megyei övezetekkel való érintettség:
Az FMTrT 3/1. melléklete szerint a kiváló termőhelyi
adottságú szántóterület övezete érinti a település területét,
az 1. és 3. számú módosítás területét nem érinti.

Az FMTrT 3/2. melléklete szerint a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete érinti a település
területét, az 1. és 3. számú módosítás területét nem érinti.
Az FMTrT 3/7. melléklete szerint a ásványi nyersanyaggazdálkodási terület övezete nem érinti a település
területét.

Az FMTrT 3/9. melléklete szerint a kiemelt fontosságú
honvédelmi terület övezete nem érinti a település területét.

Az FMTrT 3/10. melléklete szerint a magterület övezete
érinti a település területét, az 1. és 3. számú módosítás
területét nem érinti.

Az FMTrT 3/11. melléklete szerint az erdőtelepítésre
alkalmas terület övezete érinti a település területét, az 1. és
3. számú módosítás területét nem érinti.

Az FMTrT 3/14. melléklete szerint a rendszeresen
belvízjárta terület övezete nem érinti a település területét.

Az FMTrT 3/15. melléklete szerint a földtani veszélyforrás
területének övezete nem érinti a település területét

4. Tájrendezési javaslat
A Településszerkezeti terv módosítása, biológiai aktivitásérték számítás
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Tv. (Étv.)7.§ (3) bek. b) pontja
szerint újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. A tervek
készítésekor a területek biológiai aktivitásértékét a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben
hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell számítani. A tervmódosítás során az 1. számú terület
vonatkozásában a beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt területbe kerül átsorolásra.
A módosítások során összességében a biológiai aktivitás érték az Étv. 7.§ (3) b) pontja előírásainak
megfelel:
hatályos terv szerinti területfelhasználás
a tervezési területen

terület
nagysága

értékmutató

erdőterület

2,38 ha

9

általános mezőgazdasági terület

8,60 ha

3,7

biológiai
aktivitás
érték

21,42

31,82
Σ= 52,64

módosítás utáni
területfelhasználás a
tervezési területen

különleges terület hulladékkezelés és
talajerő gazdálkodás területe
mocsár

terület
nagysága

10,82 ha

7,80 ha

értékm
utató

biológiai aktivitás érték

0,1

1,1

8

62,40
Σ= 63,50 ha

5. Közlekedés
Térségi kapcsolatok, meglévő állapot
Mivel működő vállalkozás bővítéséről van szó, a közúti kapcsolatok már kiépültek. A hulladékgazdálkodási kft. bővítése által generált teherforgalom növekedése nem számottevő a megközelíthetőség és a
közúti kapcsolatok szempontjából.
A településrendezési terv módosítása során a tervezési területen elhelyezkedő ingatlanok megközelítése a meglévő közlekedési hálózat fejlesztését nem igényelte.
A gépjárművek elhelyezését telken, vagy közlekedési területen belül kell biztosítani. A járművek (gépjárművek, kerékpárok) elhelyezésnek kialakítást az országos településrendezési és építési követelményekről szóló, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint szükséges megvalósítani.
6. Közművesítés és hírközlés
A településrendezési terv módosításával érintett ingatlanok a meglévő közműhálózatra csatlakoztathatók, a meglévő közművek kapacitásnövelése nem szükséges. A hírközlési berendezések elhelyezése,
fenntartása során az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési
építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet betartandók.

7. Örökségvédelem
A kulturális örökség védelméről szóló 2001.évi LXIV. törvény 85/A. §. (1) bekezdés:
Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont
területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés
alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. §
(2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a
rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett.
Az országosan védett épületek és tágabb környezetükre gyakorolt fejlesztések hatásai:
A jelen módosítás műemléket, műemléki területet nem érint, örökségvédelmi érdekeket nem sért.
Régészeti területek:
A jelen módosítások nyilvántartott régészeti lelőhelyet nem érintenek.
8.

Környezetvédelem

A környezetvédelmi munkarészt a Progressio Mérnöki Iroda Kft. készítette el az alábbi dokumentációban.
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1. A KÖRNYEZETI HATÁSOK VIZSGÁLATÁNAK KIDOLGOZÁSI
FOLYAMATA

A Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljárva
az előzetes véleményezése alapján az Önkormányzat feladata annak eldöntése, hogy a
tervezés előrehaladását figyelembe véve előírja-e környezeti vizsgálat lefolytatását.
A megalapozott vélemény kialakításához megvizsgáljuk az egyes módosítások hatását,
amelynek alapján meghatározható, hogy a módosítás jelentős mértékűnek nyilvánítható-e.
A környezeti hatások minősítését megalapozza, hogy a legjelentősebbnek tekinthető
hulladékfeldolgozással érintett területen már működő rendszerek üzemelnek.
1.1. ELŐZMÉNYEK

Polgárdi Város Önkormányzata módosítani kívánja a település hatályos településrendezési
eszközeit. A település egészére kiterjedő alap településrendezési eszközeit az alábbi
határozatok, rendelet szabályozza:
 Településszerkezeti terv: többször módosított 19/2002.(VII. 02).) Kt. határozat,
 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv: többször módosított 17/2004.(IV 28.)
Ök. rendelet,
Polgárdi Város Önkormányzata
 az elmúlt évek során felmerült lakossági, természetvédelmi és a városi és környező
települések köztisztasági igényét kiszolgáló gazdasági változtatások, okán határozta el
a Településszerkezeti tervének módosítását.
 Képviselő-testülete döntött a 74/2016 (V.20.) számú határozatában
a
314/2012.(XI.8.)Korm. rendelet 29.§-ban meghatározott partnerségi egyeztetés
szabályairól
A módosítással az Önkormányzat a ma már részben kialakult helyzetet kívánja rendezni,
egyúttal az építésügyi igazgatás jogszabályi kereteinek megteremtésére is biztosítja a legális
építés feltételeit.
A módosítások bemutatása:
1.számú módosítás
Rendezés alá vont területek Polgárdi 092/7, 097/3, 098/1, 098/3, 098/5 és 098/6 hrsz.,
Vertikal Zrt. tevékenységéhez használt, illetve igénybe veendő területek.
2.számú módosítás
Lakossági igényre, miszerint a lakóterületen ne csak egy darab a „fő rendeltetést
kiegészítő funkciójú épület” legyen elhelyezhető.
3.számú módosítás
A 072 hrsz. telek Má általános mezőgazdasági terület felhasználása általános
mezőgazdasági terület helyett természetközeli területre módosul.
Az 1. és 2. számú térképek az 1. és 3. számú területek elhelyezkedését mutatják, a
térképmellékletek között szemléltetjük.
I.
Településszerkezeti terv módosítását igénylő változtatások:
Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete többször módosított 19/2002.(VII. 02).)
Kt. határozattal megállapított Településszerkezeti tervét a fedvénytervben a következőképpen
módosítja:
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A „Településszerkezeti – területfelhasználási terv M 1:20000 külterület tervlap” TSZT1 és TSZT-2 jelű fedvény tervekkel módosul, a módosítással érintett terület jelkulccsal
lehatárolt területen.
II.

Szabályozási tervet érintő változtatások:
SZT-1 és SZT-2 jelű Polgárdi Szabályozási terv módosítás nevű tervlapon
„módosítással érintett terület határa” jelkulccsal határolt területekre terjed ki.

III.
Helyi Építési Szabályzat szövegét érintő módosítások:
2.§ A helyi építési szabályzatról szóló 17/2004. (IV.28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 9.§ (1) bekezdése kiegészül a következő f) ponttal:
„f) Természetközeli területekre”
3.§ A Rendelet 9.§-a kiegészül a következő (8) bekezdéssel:
„(8) A természetközeli terület övezete:
- Tk
(természetközeli terület).”
4.§ A Rendelet 14.§ -a kiegészül a következő (2a) bekezdéssel:
„(2a) A fő rendeltetést kiegészítő funkciók további különálló épületekben is
elhelyezhetők.”
5.§ A Rendelet 15.§ -a kiegészül a következő (2a) bekezdéssel:
„(2a) A fő rendeltetést kiegészítő funkciók további különálló épületekben is
elhelyezhetők.”
6.§ A Rendelet kiegészül a következő 50/B.§-sal:
„50/B.§
Tk
Természetközeli terület
(1) Az övezetbe mocsár, nádas, karsztbokorerdő és sziklás területek tartoznak.
(2) Az övezetben épületet elhelyezni nem lehet.”
A 2.1. fejezetben bemutatásra kerülő értékelés alapján környezetvédelmi szempontból
főként a 092/7 hrsz terület használati módjának változása okozhat környezetvédelmi
szempontból értékelendő hatást.
Jelen dokumentáció célja Polgárdi Város településrendezési eszközeinek módosításával járó
környezeti hatásoknak a vizsgálata, annak érdekében, hogy az Önkormányzat döntése
megalapozható legyen a környezeti értékelés elvégzésének indokolatlanságára.
A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti hatások jelentőségének
meghatározásához ezen rendelet 2.számú melléklete részletezi azokat a szempontokat,
melyek alapján a várható környezeti hatások jelentősége meghatározható. Az előírtak
vizsgálatát jelen dokumentációban részletesen megadjuk.
Jogszabályok jegyzéke
Az egyes tervek, így közöttük a helyi építési szabályzatok, és szabályozási tervek környezeti
vizsgálatát a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdés a) pontja szabályozza.
A jelenlegi környezeti értékelés a rendelet 2. számú mellékletében előírt tartalmi
követelményeket követi.
A dokumentáció elkészítése során az alábbiakban felsorolt jogszabályokat vettük figyelembe.
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1. táblázat: A környezeti hatások vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok jegyzéke
Sorszám
















Jogszabály megnevezése
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról
2012. évi CLIIIV. törvény a hulladékról
2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást
szolgáló vízilétesítmények védelméről
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról
4/2011. (I. 14.) VM rendelet a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

1.2. A MÓDOSÍTÁSOK HATÁSA A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉRE

A tervmódosítást az önkormányzat kezdeményezte a már kialakult korábbi fejlesztések
területfoglalásának rendezésére, illetve a természetvédelmi célok, valamint a felmerült, új
fejlesztési igények megvalósíthatósága érdekében. Jelen tervezési munka célja a
településrendezési eszközök módosításával a jogi háttér megteremtése az új funkciók
számára.
A módosítással érintett területek bemutatása:
1.számú módosítással érintett területek nem képeznek önálló egységet, hanem már meglevő
és tervezett tevékenységek elhelyezésére szolgálnak. Tekintettel arra, hogy a területeken a
Vertikal Zrt. által működő hulladékgazdálkodási tevékenység egybefüggő területegységben
működtethető, lehetőség van a működés feltételeinek biztosítására, és a természeti erőforrások
igénybevételének minimalizálására.
A fentieket alátámasztandó, hogy a területen már több évtizede hulladékgazdálkodási
tevékenység folyik.
A Vertikál Zrt. Polgárdi 092/3, 092/7, 093/3, 093/4, 093/5, 093/6, 097/3, 098/1, 098/3, 098/5
és 098/6 helyrajz számú területen üzemel.
Az áttekintés érdekében az alábbi táblázatban a rendelkezésünkre álló adatok alapján
összegeztük a Vertikal Zrt. működési területének helyrajzi számait, piros színnel jelöltük a
tevékenység okán rendezendő területeket. Megállapítható, hogy a nyilvántartás nem követte a
jelenlegi állapotot.
A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya is
megállapította, hogy indokolt a területek rendezése. Mezőgazdasági területi övezetbe sorolt
területeken hulladékgazdálkodási tevékenység folyik.
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2. táblázat: Jelenlegi és tervezett állapot
Módosítással érintett
terület helyrajzi száma

Jelenlegi területfelhasználás

Településszerkezeti terv módosítását igénylő változtatások
Khu különleges terület,
092/3
hulladékkezelés és talajerő
gazdálkodás területe
1.sz.
módosítás
Vertikal Zrt.
igénye szerint

092/7
093/3
093/4
093/5
093/6
098/1
098/5

Má

098/3
098/6
2.sz.
módosítás

3. sz.
módosítás

Khu

igen
Nem, fejlesztésre kijelölt
terület
igen
igen
Nem,
igen

Khu

Khu
Khu
Khu
Khu

Khu

igen

Khu

Má

Igen, hulladék feldolgozó
Nem, fejlesztésre kijelölt
terület
Nem, beléptető kapu,
porta
Igen, hulladék feldolgozó

Khu
Khu

Má

Khu

Nem releváns

Nem releváns

3.sz.
072
Má
módosítás
Szabályozási tervet érintő változtatások
A Khu jelű hulladékkezelés és
talajerő gazdálkodás területe
építési övezet jellemzői nem
változnak, megegyeznek a
1. sz.
módosítás
jelenleg hatályos helyi építési
szabályzatban
rögzített
előírásokkal.

2. sz.
módosítás

Környezet-védelmi
nyílvántartásban
szerepel

Ev erdőterület

Khu
Khu
Khu
Khu
Má általános mezőgazdasági
terület
Má

097/3

Javasolt
területhasználat

Tk természetközeli

nem

A hatályos helyi építési
szabályzat
megváltozik,
lehetőség lesz a helyi építési
szabályzat falusias lakóterület
építési övezetéről rendelkező
14.§ (2) bekezdése és 15.§ (2)
bekezdése kiegészül azzal, hogy
„A fő rendeltetést kiegészítő
funkciók további különálló
épületekben is elhelyezhetők.”
A hatályos helyi építési
szabályzatba
beillesztendő:
Épület elhelyezése tilos

Megjegyzés: Módosítással érintett területek (piros színnel jelölve)
PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.

1028 Budapest, Muhar u. 54.

7

POLGÁRDI VÁROS– TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK
ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA -- KÖRNYEZETI HATÁSOK V IZSGÁLATA

a) A tervezett módosítások a település fejlesztését elősegítik, arra rendezőleg hatnak. A
terv keretet szab a tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység
telepítési helyére, jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás
felhasználásának mértékére, helyére, elosztására vonatkozóan.
b) A módosításoknak nincs hatása más tervekre, programokra.

c) A Vertikal Zrt. fejlesztésének feltétele a megfelelő terület biztosítása.

d) A jelenlegi és tervezett hulladékgazdálkodási fejlesztések biztosítják a fenntartható
fejlődést, a Társaság kizárólag környezeti problémákat old meg.

e) A módosítás jelentős a közösségi jogszabályok végrehajtása szempontjából is, a
hulladékgazdálkodással összefüggésben, de jelentős a természetvédelem
szempontjából is, mivel mezőgazdasági művelésű övezetbe tartozó területet sorol át
természetközeli területbe.
1.3. A MÓDOSÍTÁSOK KÖZÖSSÉGI VIZSGÁLATA

A tervkészítők a módosítások kidolgozása során különös tekintettel voltak a tervezés során
tudomásukra jutott véleményekre, a felmerült javaslatokra, az érdekeltek igényeire.
1.4. A HATÓSÁGOK VÉLEMÉNYÉNEK FIGYELEMBE VÉTELE A TERV KÉSZÍTÉSE SORÁN

Az előzetes szakaszban az alábbi megkeresések voltak, és válaszukban megjelölték
részvételi szándékukat az eljárás további szakaszában
Polgárdi Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ban foglaltaknak megfelelően, 2016. szeptember 1-jén megindította a 19/2002. (VII.02.) sz.
Kt. határozattal megállapított településszerkezeti terv valamint a 17/2004. (IV.28.) számú
önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat módosítását.
3. táblázat: Előzetes tájékoztatási szakaszba bevontak
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37.§ alapján
megkeresett államigazgatási szervek

a megkeresésre
válaszolt-e

az egyeztetési eljárásban
részt kíván venni

főépítészi

igen

igen

Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és
természetvédelmi hatáskörében

igen

igen

népegészségügyi

igen

igen

Fejér Megyei Kormányhivatal közlekedési hatósági
hatáskörében

igen

nem

ingatlanügyi

igen

igen

Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási
Hivatal örökségvédelmi hatáskörében

igen

nem

Fejér Megyei
hatáskörében

Fejér Megyei
hatáskörében

Fejér
Megyei
hatáskörében

Kormányhivatal

állami

Kormányhivatal

Kormányhivatal
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Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

nem
igen

igen

Fejér Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság – Területi
vízügyi hatóság

igen

igen

igen

igen

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

nem

Fejér Megyei katasztrófavédelmi Igazgatóság – Területi
vízvédelmi hatóság

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Vízügyi Igazgatóság)

(Közép-dunántúli

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatala

nem

Forster
Gyula
Nemzeti
Vagyongazdálkodási Központ

nem

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal

Örökségvédelmi

és

Pest Megyei Kormányhivatal erdészeti hatáskörben

nem

nem

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

igen

Veszprém Megyei Kormányhivatal bányafelügyeleti
hatáskörben

nem

Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság

igen

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság

igen

Füle Önkormányzata

nem

Fejér Megye Önkormányzata
Jenő Önkormányzata

Úrhida Önkormányzata

nem

nem

igen

Tác Önkormányzata

nem

Soponya Önkormányzata

nem

Lepsény Önkormányzata

nem

Csősz Önkormányzata

Mezőszentgyörgy Önkormányzata

nem

igen

nem

Szabadbattyán Önkormányzata
Kőszárhegy Önkormányzata

igen

igen

nem
igen

nem
igen

nem

A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 37.§ (7) bekezdése szerint azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes
tájékoztatási szakaszban az (1)-(6) bekezdésnek megfelelően megküldött tájékoztatóhoz határidőn belül nem ad
véleményt, nem tesz észrevételt, vagy nyilatkozik arról, hogy az eljárásban nem kíván részt venni, az eljárás
további szakaszaiban nem kell értesíteni.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
szakmai véleményét a tervezett változtatások kapcsán a Fejér Megyei Kormányhivatal
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály
egyeztetésére a véleményébe befoglalta.
A környezetvédelmi hatóság többek között az alábbiakat rögzítette:
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Az 1. számú módosítási igénnyel kapcsolatban tájékoztatom, hogy rendelkezésre álló
adatbázis alapján a 092/7, 093/5, 098/3, 098/5 hrsz.-ú ingatlanok területe nem szerepel a
környezetvédelmi hatósági nyilvántartási rendszerben, mint hulladékgazdálkodásra
kijelölt létesítmény illetve tevékenység, valamint a 92/7 hrsz.-ú ingatlan területének
nagy része ténylegesen erdő terület, melynek átsorolási szándékát javasolt megfontolni.
Mindezekre figyelemmel kérem a tervdokumentáció összeállítását.
A bemutatott változtatások illeszkednek a település tervezett gazdasági fejlődéséhez.
A környezeti értékelés elkészítéséhez szükséges adatokat, terveket, térképi dokumentációkat
az Alba Expert Mérnöki Iroda Bt. (8000 Székesfehérvár, Várkörút 56.) bocsátotta
rendelkezésünkre.
A környezeti hatások vizsgálata során a településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatos bizonytalanság nem merült fel.
1.5. A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV ÖSSZEFÜGGÉSE MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL

A bemutatott változtatások illeszkednek a település nagytávlatú tervezett területhasználatához.
A készítés során figyelembe vett releváns tervek az alábbiak:
 Országos Területrendezési Terv,
 Nemzeti Környezetvédelmi Program,
 Fejér Megye Területrendezési Terve.
1.6. A TERVVÁLTOZATOK KÖZÖTTI VÁLASZTÁS INDOKAI

A szabályozási terv módosítása egy változatban készült a hivatkozott tervdokumentációk
felhasználásával.

2. A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI
HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

TERV

KÖRNYEZETI

A környezeti hatások vizsgálata az 1. számú módosítás esetén vizsgálandó, a Vertikal Zrt.
tevékenysége alapján.
A Vertikál Zrt. hulladékgazdálkodási feladatokat és településüzemeltetési szolgáltatásokat lát
el Polgárdi Város és a környező településeken. Főbb tevékenységei közé tartozik a
köztisztasági tevékenység (települési szilárd hulladékgyűjtés, -szállítás, -kezelés valamint
szelektív hulladékok előkezelése, hasznosítása), városüzemeltetés, településtisztasági
tevékenység, építőipari tevékenység (mélyépítés, magasépítés, kommunális hulladéklerakó
telepek építése, hulladéklerakók rekultivációja) stb.
A beruházás Polgárdi település fejlődését szolgálja. A tervezési területeken elsősorban nem
jelentős környezeti hatású hulladékfeldolgozási, a településen, pedig a tervezett gazdasági
tevékenység megvalósítására ad lehetőséget.
2.1. KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK ÉS SZEMPONTOK FIGYELEMBE VÉTELE

Az 1. számú módosítással érintett területeken a tervezett fejlesztések kizárólag a
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével valósíthatók meg a környezetvédelmi
jogszabályoknak való megfelelés érdekében.
A jelenlegi környezetvédelmi jogszabályok alapján a tervezést a mindenkor érvényes legjobb
technológiák alkalmazásával lehet elvégezni.
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2.2. A VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

2.2.1. ELLÁTÁSI RENDSZEREK, INFRASTRUKTÚRA
A közművek a településen és a Vertikal Zrt. telephelyén is meglévő, jelenlegi rendszerhez
kapcsolódva kerülnek majd megtervezésre.

2.2.2. A KÖRNYEZETI ELEMEK ÉS RENDSZEREK VÁRHATÓ ÁLLAPOTA
A módosítással érintett területek közül, ahogy az előzőekben rögzítettük a Vertikal Zrt.
tevékenységéhez kapcsolódóan lehet kedvezőtlen környezeti hatás.
Mivel a terület nagy részén már hulladékfeldolgozás folyik, így a környezeti hatások a már
megadott engedélyek alapján minősíthetők:
a.) A 098/6 hrsz-re kiadott engedély szerint a hulladékok kezelése, mely nem
veszélyes hulladékok begyűjtésére és előkezelésére vonatkozik, melyet válogató
csarnokban végeznek, az alábbi környezeti hatásokat okozhatja:





A hulladékok begyűjtésére alkalmazott járművek levegőterhelése elhanyagolható
a szállítási útvonalon haladó gépjárművek forgalma mellett.
A tevékenység végzése során határértéket meghaladó zajterheléssel, rezgésekkel
nem kell számolni.
A tevékenység előírás szerinti végzése kizárja a felszíni és felszín alatti vizek és
a talaj szennyeződését.
A kezelési tevékenység során új hulladék nem keletkezik.

b.) Ugyancsak a 098/ hrsz-re kiadott hulladékok kezelése, mely nem veszélyes
hulladékok begyűjtésére és előkezelésére, hasznosítására vonatkozik, melyet a zárt
rendszerű pelletáló üzemben végeznek, az alábbi előírások mellett működhet:
A hulladékkezelési technológia zárt rendszerben került kialakításra, ezért por
emisszióval nem kell számolni, továbbá a technológia porleválasztó rendszerrel
rendelkezik. Az előaprítás műveletek során keletkező aprított hulladékok szél általi
elszállításának megakadályozását (repszennyezés) megfelelő kialakítású kerítés
biztosítja.
A telephely csapadékvizének elvezetésére árokrendszer épült ki. A telephelyen
keletkező kommunális eredetű szennyvizeket zárt gyűjtőaknában gyűjtik össze, melyet
szippantással ürítenek. A tevékenységből adódóan a felszíni és a felszín alatti vizek
elszennyeződése nem feltételezhető, ugyanis a telephely hulladékkezeléssel érintett
területei szilárd burkolatúak.
A tevékenység hatása zaj- és rezgésvédelmi szempontból határérték alatti. A
tevékenység folytatása során csak karbantartásból származó hulladékok keletkeznek,
melyek további kezelése kezelő szervezetek által megadott.
c.) A 098/1 területen
Az engedélyezett hulladékkezelési tevékenység:
 Nem veszélyes hulladék begyűjtése (válogatása), előkezelése (törés, aprítás),
hasznosítása
A technológia környezetvédelmi jellemzői:
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Levegővédelem:

A tevékenység diffúz légszennyező forrás keletkezésével jár. A szálló por a forrástól
számított 135 m sugarú körön belül marad. A betontörő berendezés működése során
keletkező por leválasztása víz bepermetezéssel történik. A telephelyen bejelentés
köteles helyhez kötött pontforrást nem létesítenek.
Vízvédelem:

A hulladék hasznosítási tevékenység során kommunális és locsolóvíz felhasználással
kell számolni. A telephelyen nyílt árkos rendszerű csapadékvíz elvezető hálózatot
építettek ki. A kommunális jellegű szennyvizet egy 10 m3-es tartályba gyűjtik. A
locsolás vízigényét az 50 m3-es párologtató medencéből fedezik.
Zajvédelem:

A hulladékkezelési tevékenységgel érintett területeken a törőberendezés, dobrosta
üzemeltetése, a rakodógép és járművek motorjai okoznak zajkibocsátást. A
hatásterület által érintett területen védendő létesítmény nincs.
Hulladékgazdálkodás:

A másodlagos hulladékok mennyisége a beszállított hulladéktömeg 1%-a alatt várható.
d) tervezett fejlesztési területeken a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység
környezeti hatása is a már végzett tevékenységekhez lesz hasonló.

2.2.2.1. Levegőminőség

A tervezett módosításokkal a levegő minősége nem változik. A hulladékkezelő telep hatása
gyakorlatilag a telepen belül marad. A hulladék beszállítással kapcsolatos forgalom időnkénti
szálló szennyezést okozhat, amely átmeneti és rövid idejű. Porszennyezés esetén, a területet
locsolják. Hatása nem jelentős.
2.2.2.2. Talaj állapota és igénybevétele

Általános jellemzés
Polgárdi a Sárrét kistájon helyezkedik el. A kistáj Fejér és Veszprém megye területén
helyezkedik el, területe 362 km2. A kistáj 103 és 222 m közötti tszf-i magasságú, központi
része medencesíkság, D-i része enyhén hullámos, tektonikusan preformált völgyekkel
szabdalt, domblábi helyzetű hátak sorozata.
A medencealjzat fő kőzetei karbon gránit, valamint különböző paleozoos metamorf
képződmények. A kistáj medencéje két egymással párhuzamos ÉNy-DK-i irányú vető mentén
szakaszosan süllyedt be. A pannóniai agyagos üledékek denudált térszínére a Bakony felől
érkező vízfolyások az alsó- és a közép- pleisztocénban hordalékkúpot építettek. A medence
középső és K-i része süllyedt erősebben, s e mozgásokkal különült el a Sárréttől a Berhidaimedence és került a mai helyére a Séd. A folyamatos süllyedés miatt az újholocénra a Sárrét
egykori tómedencéje teljesen ellaposódott, megindult a tőzegképződés. A felszín kb. 50%-át a
pannóniai képződmények borítják. Fiatal süllyedékek illetve árterek holocén üledékekkel, a
magasabb hordalékkúpos 4-8 m vastagságú löszszerű anyaggal fedettek.
A területen felszínsüllyedés, felszínmozgás nincs, a terület nem erózió érzékeny.
Legjelentősebb hasznosítható nyersanyaga, Polgárdi mészköve.

A terület környezetének genetikus talajtípusait, valamint talajképző kőzeteit a 4. és 5. számú
térkép szemlélteti.
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A módosítással érintett területen a fejlesztési területeket kivéve a talaj funkciója már
megszűnt, a terület legnagyobb része betonozott. A fejlesztéssel érintett terület talaj
funkciójának megszűntetése a fejlesztési tevékenység függvénye, melyről adott eljárásban, a
Talajvédelmi Hatóság rendelkezik.
A talajra gyakorolt hatás nem jelentős.
2.2.2.3. A vizek állapota
Felszíni vizek

Polgárdi város közigazgatási területen két időszakos vízfolyás van: a Cinca-Csíkgát patak és a
Kiscséri árok.
A fejlesztéssel érintett területet ezek a vízfolyások nem érintik.

A keletkező szennyvíz kizárólag kommunális szennyvíz, melyet zárt tartályban gyűjtenek és
kezelésre a szennyvíztisztító telepre szállítják.
A nem szennyezett csapadékvizeket nyílt árokba vezetik.

A tervezéssel érintett területek vízrajzát a 3. számú térkép tartalmazza.
Felszín alatti vizek
A talajvíz a Sárrét medencéjében 4 m felett van, csak a D-i magasabb peremeken süllyed
mélyebbre. Kémiailag kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos jellegű. Keménysége 15-25
nko közötti. A szulfáttartalom csak DK-en emelkedik 60 mg/l fölé, ph: 7,0-7,5.
A rétegvizek mennyisége csekély, itt már kb 9 m mélységben jellemző a nyugalmi
talajvízszint.
A Kőszárhegyi karszt területe a módosítással érintett területeket nem érinti.
A területen illetékes Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Balatoni Vízügyi Kirendeltség
levele szerint a tervezett módosítások nem érintenek vízügyi ágazati tevékenységeket.
A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából
érzékeny területen fekszik az alábbiak szerint:
4. táblázat: Polgárdi Város érzékenységi besorolása
Település
Polgárdi

Fokozottan
Érzékeny
érzékeny
X

Kevésbé
érzékeny

Kiemelten érzékeny
f.a. terület

2.2.2.4. Az élővilág állapota

A ma nagyrészt jelentősen degradált, illetve főleg mezőgazdasági területként hasznosított
tájban, a természetközeli vegetáció elszigetelt foltokban maradt fenn. Ezért is fontos és
támogatható a 3. számú módosítás, hogy a jelenleg Má mezőgazdasági övezetű területet (7,8
ha) természetközeli területté minősíti.
A jelentősebb és a környezetvédelmi szempontból hangsúlyosabb terület valójában, a 092/7
hrsz területet érinti, mely erdő terület. Az erdő, mint élőhely, természeti erőforrás, számba
vehető, de megszüntetésével új természetközeli terület legalizálása megtörténik. A terület
nagy részét fekete fenyő borítja elszórtan akác fordul elő.
Fekete fenyő
Hazánkban nem őshonos, tájidegen. Sajnos az utóbbi években megbetegedésük ország szerte
elterjedt, ilyenkor a szanálás az egyedüli megoldás. Ezért nem tartjuk jelentős környezeti
hatásnak a jelenlegi erdő részlet megszűnését.
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Igénytelensége miatt sokfelé ültetik. Pionír erdőtársulások alkotója.
Kevésbé fényigényes, és jóval több szárazságot képes elviselni, mint a külalakban hozzá
hasonló Erdei fenyő. Magas talajvízszintű területeken nem marad meg. Alacsony
tápanyagtartalmú talajokon is szépen növekszik. Erdészeti hasznosítása a kopárfásításoknál
történik, ahol erős gyökerükkel megkötik a talajt és megakadályozzák az eróziót. Kérge
barnásszürke, idősebb korában vastag, hosszúkás cserepekre töredezik. Tűi kettesével állnak,
jóval hosszabbak az Erdei fenyőénél és nem csavarodottak. Tobozának felülete fényes, 5-8
centiméter hosszú, tojásdad alakú. Gyökere mélyre hatoló karógyökér, amelyből később erős
oldalgyökerek erednek. Rovarkárosítója kevés. Nagyon magas gyantatartalma miatt fája
kevésbé értékes, főleg forgácslap és raklap készül belőle.
2.2.2.5. Tájvédelem

Az általunk vizsgált terület jelenleg már nem áll mezőgazdasági művelés alatt. A
módosítással érintett terület esetében nem beszélhetünk természetes növénytakaróról, a
megjelenő gyomok említhetők meg.
A területen tájvédelmi értékek nem találhatók.
Biológiai aktivitásérték számítás:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3)
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 tervek készítésekor a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007.
(IV.3.) ÖTM rendelet, mint a törvényben hivatkozott külön jogszabály előírásai szerint kell
számítani. A tervmódosítás során az 1. számú terület vonatkozásában a beépítésre nem szánt
terület beépítésre szánt területbe kerül átsorolásra.
A módosítások során összességében a biológiai aktivitás érték az Étv. 7. § (3) b) pontja
előírásainak megfelel:
5. táblázat: Biológiai aktivitás

Hatályos terv
szerinti terület
felhasználás
Erdőterület

Általános
mezőgazdasági
terület

Terület
nagysága
2,38 ha

Értékm
utató

Biológiai
aktivitás
érték

9

21,42

8,60 ha

3,6

31,82

Módosítás
utáni
területfelhasználás
Különleges
terület
–
hulladékkezelé
s és talajerő
gazdálkodás
területe
Mocsár

Σ=52,64

Terület
nagysága
10,82 ha

Érték
mutató
0,1

Biológiai
aktivitás
érték
1,1

7,80 ha

8

62,40
Σ=63,50

A módosítás során a területek biológiai aktivitásértéke nő.
2.2.2.6. Az épített környezet állapota

A vizsgált területeken a 3. számú módosítás kivételével épületek, építmények találhatók, a
további fejlesztések során újabb létesítmények tervezhetők a szabályozási terv előírása
szerint.
A 3. számú módosítással érintett területen építmény nem építhető.
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A tervezési területen nyilvántartott régészeti lelőhelyet, illetve védetté nyilvánított régészeti
lelőhelyet nem érint.

A kérelem tartalmazza azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység
környezetvédelmi szempontból megítélhető. A hasznosítási tevékenység során szennyvíz,
határértéket túllépő légszennyezőanyag-kibocsátás és határértéket meghaladó zajterhelés nem
várható, tehát a technológia kis környezetterhelése igazolható.
2.2.2.7. A módosítással érintett 1 számú terület zajterhelése

A telephely zajforrásai, a technológiához tartozó gépi eszközök csak a nappali időszakban
üzemelnek. A Junglas Nigra Kft. által készített zaj- és rezgésvédelmi munkarész alapján a
telephely üzemeltetése a nappali időszakra számítva megfelel a környezeti zaj- és
rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes
rendelet 1. számú mellékletében szereplő határértékeknek.

2.2.3. A FENNÁLLÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSOK, PROBLÉMÁK
A beruházással érintett területek környezeti állapotára vonatkozó adatok összegzése alapján
megállapíthatjuk, hogy mely jellemzők adják a tervezett tevékenység erősségeit, mik okozzák
a gyengeségeket, valamint milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a fejlesztéshez, és milyen
fenyegetéseket kell figyelembe venni a tervezés, a célok, programok meghatározása során
(SWOT-analízis).
A jellemzőket az alábbi táblázatban foglaljuk össze:
6. táblázat: SWOT elemzés
Erősségek

 Kedvező földrajzi helyzet
 Kedvező közlekedési kapcsolat
 Nem érint természetvédelmi területet
Lehetőségek

Gyengeségek
 -

 Település fejlesztése
 Infrastruktúra fejlesztése megoldható
 Jogi háttér megteremtése a beruházói igényeknek

Fenyegetések
 -

A táblázat adatait elemezve megállapítható, hogy a tervezett beruházás megvalósításának
környezetvédelmi akadálya nincs.
2.3. A

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV MEGVALÓSULÁSÁVAL KÖZVETLENÜL, VAGY
KÖZVETVE KÖRNYEZETI HATÁST KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK

2.3.1. KÖRNYEZETI

KÖVETKEZMÉNNYEL JÁRÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI FOLYAMATOKAT
ÖSZTÖNZŐ TÉNYEZŐK A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN

A módosítás során pontosításra kerülnek a Településszerkezeti terven és a Szabályozási
terven eltérően jelölt terület felhasználások.

A módosítással az önkormányzat nagyobb lehetőséget kíván biztosítani a fejlesztési
lehetőségek meghatározására, egyúttal az építésügyi igazgatás jogszabályi kereteinek
megteremtésére.

Az előírások megfelelő betartásával olyan létesítmények, épületek betelepülése megengedett,
amely jelentős környezetterheléssel nem jár, így nem indukál környezeti következményekkel
járó társadalmi és gazdasági folyamatokat.
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MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSÁVAL JÁRÓ KÖRNYEZETI
HATÁSOK

2.4.1. KÖRNYEZETI IGÉNYBEVÉTEL, ILLETVE TERHELÉS

2.4.1.1. Az egyes környezeti elemekre vonatkozó igénybevétel, illetve terhelés

A megvalósítás várható környezeti hatásai a levegőt, a felszíni és felszín alatti vizeket, mint
környezeti elemeket nem érintik, önálló hatótényezőként megjelenik a zaj. A megvalósítás
tervezett időtartama 50 év, azonban várhatóan a terület felhagyására ezután sem kerül sor.
2.4.1.2. A környezeti elemek rendszereit, folyamatait érő hatások

Az 1 számú módosítással érintett területre betelepülő hulladék feldolgozó kialakítása során az
érintett területen a meglévő erdőkultúra nyújtotta élőhelyek megszűnnek. A kialakításra
kerülő zöldfelület létesítésével azonban az élővilág számára új élőhelyek alakulnak ki.
A 3 számú terület mezőgazdasági övezetből természetközeli területté minősítve kizárja az
élőhelyek megszűnését.

2.4.1.3. A Natura 2000 területek állapotára, illetve a területen lévő élőhelyekre és
fajokra irányuló hatások
A létesítendő tervezési területén az egykori természetes növénytakaró, már sehol sem
található meg. Jelenleg már a területhasználathoz alkalmazkodó élővilág található a területen.
A tervezési területek Natura 2000 területet nem érintenek.

A beruházással érintett terület környezetében található, természetvédelmi oltalom alatt álló
területek elhelyezkedését a 6. számú térkép szemlélteti.

2.4.1.4. Az érintett emberek egészségi állapotában, illetve életminőségében fellépő
változások
A tervezett terület kialakításával az embereknek munkahelyet teremtenek, mely során
életminőségük javul.
2.4.2. A

MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN FELLÉPŐ KÖZVETETT
HATÁSOK BEMUTATÁSA

2.4.2.1. Új környezeti
következtében

problémák,

konfliktusok

megjelenése

a

megvalósítás

A beruházás megvalósulásával új környezeti problémák megjelenésére az érintett területeken
várhatóan nem kell számítani.

2.4.2.2. Környezettudatos magatartás, életmód lehetőségeinek gyengítését okozó
hatások
A szabályozási tervben meghatározott fejlesztési célok gyengítést okozó hatást nem fejtenek
ki.
2.4.2.3. A helyi adottságoknak megfelelő térszerkezettől, terület-felhasználási módtól
való eltérést okozó hatások

A bemutatott változtatás illeszkedik a település tervezett területhasználatához, annak a
tendenciának az erősödését mutatják, ami tervezés kezdetétől ismert és elfogadott volt.

PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft.

1028 Budapest, Muhar u. 54.

16

POLGÁRDI VÁROS– TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK
ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA -- KÖRNYEZETI HATÁSOK V IZSGÁLATA

2.4.2.4. A helyi társadalmi-kulturális, illetve a gazdasági-gazdálkodási hagyományok
gyengülését okozó hatások

A társadalmi-kulturális, illetve gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengülését okozó
hatást a Terv megvalósítása nem okoz.
2.4.2.5. A természeti erőforrások megújulását korlátozó hatások

A természeti erőforrások megújulását akadályozó hatásokkal a településrendezési tervben
meghatározott fejlesztési célok megvalósulása nyomán nem kell számolni.
2.4.2.6. Nem helyi természeti erőforrások jelentős felhasználását okozó hatások

Nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű felhasználása a Terv megvalósulása
nyomán nem történik.
2.5. VISSZAFORDÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE

A várható környezeti hatásokat az alábbi táblázat mutatja be:
7. táblázat: A környezetterhelés várható mértékének becslése
Környezeti
elemek

Hatótényezők

Közvetlen hatás
Gépjárművek
kibocsátásai

Létesítés
Levegő

Megvalósítás
Felhagyás
Létesítés

Vizek

Megvalósítás
Felhagyás

Föld

Épített
környezet

Létesítés
Megvalósítás

Gépjárművek,
létesítmények
légszennyezőanyag
kibocsátásai
Gépjárművek
kibocsátásai
Szennyvíz
keletkezése
Szennyvíz
keletkezése
Szennyvíz
keletkezése
Földmunkák
-

Felhagyás

Földmunkák

Létesítés

Építkezés

Megvalósítás

Üzemelés

Felhagyás

-
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Hatásfolyamat,
Közvetett hatások

Kibocsátott
szennyezőanyagok
terjedése

Egyesített hatásterület
A fejlesztéssel érintett ingatlan
határain belül
A fejlesztéssel érintett ingatlan
határain belül
A fejlesztéssel érintett ingatlan
határain belül

Keletkezett
szennyvizek
gyűjtése

Nem releváns

Kitermelt föld
kezelése

Új területfoglalással járó
területek

-

-

Kitermelt föld
kezelése
Kibocsátott
szennyezőanyagok
terjedése

Légszennyezőanyag
-
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Környezeti
elemek

Hatótényezők

Létesítés
Hulladék

Megvalósítás
Felhagyás

Zaj

Létesítés

Megvalósítás
Felhagyás
Létesítés

Élővilág,
Megvalósítás
Tájvédelem
Felhagyás

Közvetlen hatás
Hulladékok
keletkezése
Hulladékok
keletkezése
Hulladékok
keletkezése
Munkagépek,
technológiai
berendezések
zajhatása

Földmunkák

Részbeni megszűnés
és keletkezés
Földmunkák

Hatásfolyamat,
Közvetett hatások

Egyesített hatásterület

Hulladékok kezelése

A fejlesztéssel érintett ingatlan
határain belül

Zajterhelés

A fejlesztéssel érintett ingatlan
határain belül

Élőhelyek
megszűnése

Új élőhelyek

Élőhelyek
helyreállítása

Létesítmények területe, a
fejlesztéssel érintett ingatlan
határain belül

2.6. A HATÁSOK KÖLCSÖNHATÁSA

A környezeti hatások, ahogy a fenti táblázat bemutatja, nem képviselnek jelentős értéket, tehát
a hatások természetesen összeadódnak, de minden esetben a határérték alatt maradnak. A
környezetvédelmi hatóság a hatásterületek vizsgálatánál megállapította, hogy a környezeti
hatások telekhatáron belül maradnak.
2.7. ORSZÁGHATÁRON KIVÜLI ÁTTERJEDÉS

A tervezett módosítások országhatáron átterjedő környezeti hatása kizárt. A terület földrajzi
elhelyezkedésénél fogva, az országhatárokon való átterjedés nem releváns.
2.8. AZ EMBERI EGÉSZSÉGRE, A KÖRNYEZETRE GYAKOROLT KOCKÁZAT

A tervezett módosítások nem idéznek elő olyan környezeti változásokat, melyek az emberi
egészségre, a környezetre kockázatot jelentenének.
Havária esemény kialakulása esetén, a rendelkezésre álló Havária tervben foglaltak szerint
kell eljárni.
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2.9. NAGYSÁGRENDJE ÉS TERÜLETI KITERJEDÉSE

1. ábra: Módosítással érintett területek kiterjedése
1. számú módosítás
A helyi építési szabályzat vonatkozó rendelkezése (34.§):
„(1) Az építési övezet a települési szilárd hulladék lerakására és kezelésére, valamint a
talajerő gazdálkodás létesítményeinek elhelyezésére szolgál.
(2) Az építési övezetben veszélyes hulladék lerakása tilos.
(3) Az építési övezet határán izolációs céllal, földgáttal kombinált többszintes
növényállományú zöldterület alakítandó ki, legalább 20,0 m széles sávban.
(4) A hulladékkezeléshez kapcsolódó kiegészítő létesítmények, épületek elhelyezésére külön
telek alakítható, ahol iroda, raktár és szolgálati lakás helyezhető el.
(5) Az építési telkek kialakításánál és beépítésénél a 8. számú táblázatban meghatározott
építési övezeti jellemzőket és határértékeket kell alkalmazni.”
8. számú táblázat: Építési övezeti jellemzők és határértékek

Építési
övezet
jele

Kialakítható
legkisebb
telekméret

Beépítési
mód

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Építménymagasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Terepszint
alatti
beépítés
legnagyobb
mértékes

Közművesítettség mértéke

Khu

6000 m2

Szabadon
álló

20 %

Min:3 m
Max:6m

40%

20%

részleges
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3. számú módosítás
Az valamint Fejér megye Területrendezési Tervéről szóló 1/2009. (II. 13.) K. r. sz. rendelet
(továbbiakban: FmTrT) térségi szerkezeti tervlapja a Vertikál Zrt. területét térségi jelentőségű
hulladéklerakó helyként ábrázolja. A módosítással érintett terület az FMTrT szerint
mezőgazdasági térségbe tartozik. Az a településrendezési eszközök és egyes törvények
területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCXXIX. törvénnyel (MTv.)
módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban:
OTrT.) 6.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a mezőgazdasági
térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt különleges honvédelmi
terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy természetközeli terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes
terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki.
Az alábbi táblázatban végzett számítás igazolja az OTrT 6.§ (2) b) pontjának való
megfelelést.
9. számú táblázat: FMTrT térségi szerkezeti tervlap, hatályos településszerkezeti terv és
módosított településszerkezeti terv szerint számítások
FMTrT térségi szerkezeti
tervlapja szerint
mezőgazdasági
6210
térség
ha

6210 * 0,85 = 5278,5 ha

hatályos településszerkezeti terv
szerinti
mezőgazdasági
5647,7 ha
beépítésre
szánt
különleges honvédelmi
beépítésre nem szánt
különleges honvédelmi
természetközeli
5278,5 ha < 5647,7 ha

módosított településszerkezeti terv
szerinti
mezőgazdasági
5636,7 ha
beépítésre
szánt
különleges honvédelmi
beépítésre nem szánt
különleges honvédelmi
természetközeli
7,8 ha
5278,5 ha < 5636,7 ha + 7,8 ha

Az OTrT. 7.§ (1) bekezdés szerint az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek
minősülő területet a településrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni. Az 1. számú módosítás erdőterület
területfelhasználást érint, azonban az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott
erdőterületet nem érint.
10. számú táblázat: Az OTrT 7.§ (1) bekezdés előírás igazolása
Országos Erdőállomány Adattár
szerinti erdőterület nagysága
111,96 ha

hatályos településszerkezeti terv
szerinti erdőterület nagysága
152,6 ha

módosított településszerkezeti terv
szerinti erdőterület nagysága

A módosítás megfelel az OTrT 7.§ (1) bekezdésének.

150,0 ha

2.10. HAZAI KÖZÖSSÉGI VAGY MÁS NEMZETKÖZI SZINTŰ VÉDETTSÉG VIZSGÁLATA

A módosítással érintett területek nem érintenek olyan területet, melyek hazai, közösségi vagy
más nemzetközi szintű védettséget élveznének.
A természetvédelmi oltalom alatt álló területeket a 6. számú térkép tartalmazza.
2.11. A 4. SZÁMÚ MELLÉKLET 3.5.2. ÉS 3.6.2. PONTJAIBAN FELSOROLT KÖVETKEZMÉNYEK

A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet hivatkozott szakasza

3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett
módon környezeti következménnyel járhatnak (különösen azok, amelyek olyan befektetői, termelői
vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek,
amelyek természeti erőforrás igénybevételéhez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta
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beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy
igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek vagy ha kumulatív hatások léphetnek fel);
3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére,
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek
gyengítésére vagy korlátozására,
3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való
eltérés fenntartására vagy létrehozására,
3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek
a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak,
3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására,
3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti
erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására;

Összességében megállapítható, hogy új környezeti konfliktusok, problémák nem jelennek
meg.

2.12. A VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ KORMÁNYRENDELETBEN
A VIZEKRE ÉS A VÉDETT TERÜLETEKRE
CÉLKITŰZÉSEK ELÉRÉSE, ILLETVE MEGTARTÁSA

MEGHATÁROZOTT

KÖRNYEZETI

A módosítással érintett területek a vizekre és a védett területekre meghatározott környezeti
célkitűzések elérése, illetve megtartása megvalósul, a vizek vagy a védett területek
állapotromlása nem be.
Vízbázisok területeit a 3. számú térkép tartalmazza.

3. AZ ÉRINTETT TERÜLETEK KÜLÖNLEGES STÁTUSZA
3.1. KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG

A módosítással érintett területek kulturális örökség szempontjából nem különlegesek. A
módosítások a környezeti elemekre, rendszerekre ható jelenlegi hulladékgazdálkodási
tevékenység következtében kialakuló negatív hatásokat nem fogják meghaladni.
3.2. A

TERÜLETEN A KÖRNYEZETVÉDELMI HATÁRÉRTÉKEKET ELÉRŐ
MEGHALADÓ IGÉNYBEVÉTEL, KIBOCSÁTÁS, ILLETVE SZENNYEZETTSÉG

VAGY

AZT

Az érintett területen nincs a környezetvédelmi határértékeket elérő vagy azt meghaladó
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség.
3.3. A TERÜLET HASZNOSÍTÁSA

Az érintett terület használata nem intenzív.
3.4. A

MÓDOSÍTOTT
SZABÁLYOZÁSI
KÖVETKEZMÉNYEK ALAPJÁN

TERV

ÉRTÉKELÉSE

A

KÖRNYEZETI

A településrendezési tervben megfogalmazott célok megvalósításával a környezeti elemeket
és a környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét jelentős környezeti hatás nem éri.
Várhatóan kismértékű hatás éri a levegőt, az élővilágot, illetve kismértékben nő a zajterhelés.
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4. A SZABÁLYOZÁSI TERV MEGVALÓSÍTÁSA SORÁN TEENDŐ
ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS JAVASLATOK
A megvalósítás várható környezeti hatásai kis mértékben a levegőt, az élővilágot, mint
környezeti elemeket érinti, önálló hatótényezőként megjelenik a kismértékű zajnövekedés.

A környezeti elemek védelmére, illetve a megvalósítás során a környezet terhelésének
csökkentésére vonatkozó legfontosabb intézkedéseket az alábbiakban foglaljuk össze.
 A fejlesztési területek természeti környezetének állapotával kapcsolatos célok:
o Környezeti elemek (levegő, föld, víz, élővilág) védelme
Fokozottan ügyelnek arra, hogy a kivitelezés során talaj-, felszíni-, és
felszín alatti vízszennyezés ne következhessen be.
A levegőre gyakorolt hatásokat a szállítójárművek, a rakodást végző
munkagépek okozzák. A hatékony üzemanyag felhasználás, ill. a csökkentett
mértékű légszennyezőanyag-kibocsátás érdekében, a fejlesztésekkel érintett
területeken sebességkorlátozást kell bevezetni, illetve munkagépek esetén a
rendszeres karbantartást szakszervizben kell végeztetni.
o Tájértékek megőrzése és fejlesztése
 Környezetvédelem, épített környezet és infrastruktúra fejlesztése
o Zöldfelületek fennmaradása és megóvása
o A tervezett létesítmények használata során keletkező hulladékot a környezet
veszélyeztetését kizáró módon gyűjtik és további kezelésre csak érvényes
hulladékkezelési engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. Lehetőség
szerint törekednek a szelektíven gyűjtött hulladékok minél nagyobb arányú
hasznosítására. A keletkező hulladékok kezelését a vonatkozó hatályos
jogszabályok alapján végzik.
o Épített környezet tájba illesztett módon kerül kialakításra
o A kialakított közlekedési útvonalak a fejlesztési területen kialakított
tevékenységekhez kapcsolódnak
o Szennyvízcsatorna-hálózat megépítése tervezett
 Környezettudatosság az érintettek körében
A meghatározott környezetvédelmi célok elérésével az érintett területek a környezetre nem
jelentenek kockázatot.
4.1. A

TERMÉSZETI KÖRNYEZET ÁLLAPOTÁNAK MEGŐRZÉSE ÉS JAVÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ
INTÉZKEDÉSEK

Az alábbi fejezetekben felsorolt intézkedések az egyes környezeti elemek (levegő, föld, víz,
élővilág) állapotának megőrzését, illetve javítását szolgálják. A tájértékek megőrzésével
kapcsolatos intézkedéseket az élővilág védelmével együtt vizsgáljuk.
4.1.1. A LEVEGŐ MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A FEJLESZTÉSI TERÜLETEN
A kialakuló terhelés enyhítésére irányuló intézkedések:
A levegőre gyakorolt hatásokat a rakodásnál használt nehézgép járművek okozzák, ezért
hatékony üzemanyag felhasználást kell bevezetni.

Fásítást, valamint növénytelepítést kell végezni, melynek eredményeként nő az érintett
területek biológiailag aktív felülete, a védősávok zöldfelületi hálót, rendszert alkotnak. Ezáltal
a vegetáció kondicionáló hatása megerősödik, szennyezést lokalizáló és szűrő hatása is
fokozódik, azaz a levegő minőségére kedvező hatást gyakorol.
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4.1.2. A TALAJ ÁLLAPOTÁNAK MEGŐRZÉSÉHEZ JAVÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEK
A telepítésekre kijelölt területeken a talaj jelenlegi funkciója a létesítmények helyén
megszűnik.
A szabad területeken a zöldfelület kialakítást biztosítják.
4.1.3. A

FEJLESZTÉSI TERÜLET
INTÉZKEDÉSEK

FELSZÍNI ÉS

FELSZÍN ALATTI VIZEIVEL

KAPCSOLATOS

Az érintett területeken figyelmet kell fordítani a talaj, illetve a felszín alatti vizek védelmére
(219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet), mert a terület érzékeny földtani közegen helyezkedik
el. A felszíni és felszín alatti vizekkel kapcsolatos szükséges intézkedés az alábbi:
 A talajvíz védelmének kiemelt jelentőséget kell biztosítani.
4.1.4. AZ

ÉLŐVILÁG ÉS A TÁJ VÁLTOZATOSSÁGÁNAK MEGMARADÁSÁT ÉS FEJLESZTÉSÉT
SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK

A fejlesztési területek beépítése következtében az eredeti élővilág egy része megszűnik.
A szabályozás alá vont területekre helyi építési szabályzat készült, amiben meghatározásra
kerül a beépíthetőség mértéke, az érintett területen megvalósítható tevékenységek köre.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljárva
az előzetes véleményezése alapján az Önkormányzat feladata annak eldöntése, hogy a
tervezés előrehaladását figyelembe véve előírja-e környezeti vizsgálat lefolytatását.
Az Önkormányzat megalapozott döntéséhez a rendelkezésünkre bocsátott információk (Alba
Expert Bt., Vertikal Zrt.) alapján elemeztük az egyes módosítások hatását, amelynek alapján
megállapítottuk, hogy az 1 számú módosítás már részben működő tevékenységeket érint, és
csak egy részén található erdő, melynek megszüntetése a módosítás szerint indokolt.
A már működő tevékenységek környezetvédelmi hatóság által engedéllyel rendelkeznek, és
hatásuk nem jelenetős. Az erdő helyett, pedig természetközeli területminősítést kap a jelenleg
mezőgazdasági övezetbe sorolt terület.
Az elemzések alapján a környezeti hatások nem minősíthetők jelentősnek, ezért a környezeti
vizsgálat lefolytatását a 2/2005 (I.11.) Korm.rendelet szerint nem tartjuk indokoltnak.
Székesfehérvár, 2016. október 17.
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MELLÉKLET
TÉRKÉPMELLÉKLET
1.
2.
3.
4.
5.
6.

számú térkép: Átnézetes helyszínrajz
számú térkép: Áttekintő helyszínrajz
számú térkép: Vízrajz és vízbázisok
számú térkép: Talajképző kőzetek
számú térkép: Genetikus talajtípusok
számú térkép: Természetvédelmi oltalom alatt álló területek
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