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A L Á T Á M A S Z T Ó

M U N K A R É S Z E K

M Ű L E Í R Á S O K
BEVEZETÉS, A TERVEZÉSI FELADAT
A TERVEZETT M43 AUTÓPÁLYA KÖZLEKEDÉSTERVI ELŐZMÉNYEI
Az M43 autópálya Makó-Csanádpalota/Nagylak (34+600-57+724,49 km sz. között) szakasz tender terve
A tervezett M43 autópálya általános leírása
A tervezett útszakasz leírása
Magassági vonalvezetés
Az M43 autópálya tervezési paraméterei
Az M43 autópályán tervezett csomópontok
A Magyarcsanád területére eső M43 autópálya szakaszról
Jellegfotók a tervezett M43 autópálya térségéről

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK ÉS MAGYARCSANÁD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE
MÓDOSÍTÁSA ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA
KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
Közlekedési vizsgálat
Közúti közlekedés
Forgalmi jellemzők
Vasúti közlekedés
Közforgalmú autóbusz közlekedés
Gyalogos és kerékpáros közlekedés, parkolás
Közlekedési javaslat
Közúti közlekedés

1. A TERVEZETT M43-AS AUTÓPÁLYA MAGYARCSANÁD
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEIBEN
1.1. Településszerkezeti Terv
1.2. Magyarcsanád Építési Szabályzata és Szabályozási Terve - külterület
Légifotó a tervezési területről és környékéről a tervezett M43 autópálya és a Kövegyi komplex pihenő
ábrázolásával
1.3. A hatályos településrendezési tervek tervezett módosításának leírása
1.4. A Kövegyi komplex pihenő területén elhelyezendő létesítmények és szabályozásuk
KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT

AZ M43 AUTÓPÁLYA ÉS A KÖVEGYI KOMPLEX PINENŐ KÖZMŰELLÁTÁSA
KÖZMŰVIZSGÁLATOK
KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT AZ M43 AUTÓPÁLYA ÉS A KÖVEGYI KOMPLEX PINENŐHÖZ
VÍZELLÁTÁS
VÍZELVEZETÉS
Szennyvízelvezetés
Csapadékvíz elvezetés
ENERGIA ELLÁTÁS
Villamosenergia ellátás
Földgáz ellátás
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Vezetékes hírközlési létesítmények
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
Közműfejlesztési javaslat: Viziközművek, M=1:6000
Közműfejlesztési javaslat: Energiaközművek és elektronikus hírközlés, M=1:6000
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2. A „TÁVLATI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT FEJLESZTÉSI TERÜLET” MEGJELÖLÉSŰ
TERÜLET MAGYARCSANÁD HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEIBEN
2.1. Településszerkezeti Terv
2.2. Magyarcsanád Építési Szabályzata, Szabályozási Terv – Belterület
A beépítésre szánt fejlesztési terület légifotója, az önkormányzati tulajdonok megjelölésével
2.3. A hatályos településrendezési tervek tervezett módosításának leírása
A javasolt közlekedésszerkezet
A javasolt területfelhasználás
2. 4. A Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület jellemzői, szabályozási előírásai
Jellegfotók a beépítésre szánt fejlesztési területről
KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT

A TÁVLATI BEÉPÍTSÉRE SZÁNT FEJLSZTÉSI TERÜLET KÖZMŰELLÁTÁSA
KÖZMŰVIZSGÁLATOK
KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT A TÁVLATI BEÉPÍTSRE SZÁNT FEJLSZTÉSI TERÜLETHEZ
VÍZELLÁTÁS
VÍZELVEZETÉS
Szennyvízelvezetés
Csapadékvíz elvezetés
ENERGIA ELLÁTÁS
Villamosenergia ellátás
Földgáz ellátás
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Vezetékes hírközlési létesítmények
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
Közműfejlesztési javaslat: Viziközművek, M=1:4000
Közműfejlesztési javaslat: Energiaközművek és elektronikus hírközlés, M=1:4000

KÖRNYEZET- TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS
(a hatályos tervi munkarésszel egységes szerkezetben)
Környezetvédelem, környezeti értékelés
Levegőtisztaság védelme
Zajvédelem
Vízvédelem
A föld védelme
Hulladékgazdálkodás
A települési környezet védelme
A természeti környezet védelme, élővilág-védelem
Természetvédelem
Táji, zöldfelületi és környezetalakítási javaslatok

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZTATÁS HATÁSA A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKRE (BAÉ)
ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY (Kiegészítés a 2007-ben készült teljeskörű hatástanulmányhoz)
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J Ó V Á H A G Y Á S R A

K E R Ü L Ő

M U N K A R É S Z E K

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(…) Kt. számú határozata-tervezete
Magyarcsanád Község 104/2007.(XII.4.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervének
módosításáról
Rajzi mellékletek:
1. számú melléklet
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – módosítás/M43 autópálya
TSZT - m/M43 rajzszám, M=1:10 000
2. számú melléklet
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ÉS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – módosítás/Fejlesztési terület
TSZT – m/Fejl.ter. rajzszám, M=1:10 000
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2012.(…) Ör. rendelet-tervezete Magyarcsanád
Község 20/2007. (XII.4.) Ör sz. rendelete módosításáról
Rajzi mellékletek:
1./a. számú melléklet, SZABÁLYOZÁSI TERV – belterület – módosítás/Fejlesztési terület, SZT-1/m/Fejl.ter.
rajzszám, M=1:2 000
2./b számú melléklet, SZABÁLYOZÁSI TERV – külterület – módosítás/M43, SZT-2/m/M43 rajzszám,
M=1:10 000
SZABÁLYOZÁSI TERV – külterület – módosítás/m43 (nagyítás – Kövegyi komplex pihenő),
SZT-2/m/pihenő rajzszám, M=1:2000

TERVIRATOK
Az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti vélemények összegzése
Az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti vélemények
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

MŰLEÍRÁSOK
BEVEZETÉS, A TERVEZÉSI FELADAT
Magyarcsanád Község Önkormányzata a Képviselő-testület 26/2012.(II.29.) és 27/2012.(II.29.) számú Kt. határozatai
alapján az alábbiak szerint módosítani kívánja
Magyarcsanád Község 104/2007.(XII.04.) sz. Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervét,
a 20/2007.(XII.04.). sz. rendelettel jóváhagyott Építési Szabályzatát, annak 1. sz. és 2. sz. mellékletét képező belterületi és
külterületi szabályozási tervlapjait.
A módosítás alá vont terület egyrészt Magyarcsanád Község külterületének északi részén, a 4434 jelű Makó-Kövegy
összekötő úttól délre tervezett M43 autópálya és a hatályos tervek szerinti 250-250 m-es védőtávolsága által érintett
területsáv – alapvetően a 0263, 0254/, 0261/ hrsz.-ú területek - valamint azon belül az autópálya mentén újonnan tervezett
Kövegyi komplex pihenőhely területe - ahol
 a tervezett M43 autópálya elfogadott közlekedési és környezetvédelmi tervei alapján az autópálya nyomvonala és
védőtávolsága pontosítandó
 a Kövegyi komplex pihenő, az ott tervezett létesítményeknek megfelelő építési övezetbe, övezetbe sorolandó
A módosítás alá vont terület másrészt Magyarcsanád Község belterületének délkeleti részén
 a hatályos Településszerkezeti Terven és a Szabályozási Terv belterületi tervlapján „Távlati beépítésre szánt
fejlesztési terület” meghatározással megjelölt terület, melynek ipari gazdasági területként történő besorolása
tervezett (a tervezés alá vont terület a 780-819 hrsz.-ú területek)
A tervmódosítási igények szükségessé teszik a hatályos Településszerkezeti Terv Leírása kiegészítését, a
Területfelhasználási és településszerkezeti tervlap módosítását, valamint a hatályos Építési Szabályzat és annak 1. sz. és 2.
sz. mellékletét képező belterületi és külterületi szabályozási tervlapjai módosítását.
A fenti módosításoknak várható hatása az M43 autópálya térségében a hatályos tervi tartalomhoz képest nem jelentős,
hiszen az a hatályos tervben is szerepel, az új funkcióval, a Kövegyi komplex pihenőhely létesítésével nem jár együtt
közlekedési többletterhelés Magyarcsanád számára, miután azzal forgalmi kapcsolat Magyarcsanád közigazgatási területén
nem létesül.
A község belterületén tervezett ipari gazdasági terület Magyarcsanád kívánatos fejlesztési lehetőségeit bővíti, különös
tekintettel az autópálya megépítésével kapcsolatos előnyök kihasználására.
Tervezői javaslat az Önkormányzat számára, hogy a kívánatos városrendezési szempontok érvényesítése és a terv
szakhatósági egyetértő véleménye megszerzése érdekében a tervezési területen a 26/2012.(II.29.) Kt határozatban a
tervezési területre megfogalmazott ipari gazdasági területen kívül kereskedelmi, szolgáltató ipari terület területfelhasználás is
elhelyezhető legyen. Ezt a kezdeményezést az indokolja, hogy a lakóterület közvetlen szomszédságában környezetvédelmi
szempontból nem célszerű, szakmai szempontból nem elfogadott ipari gazdasági terület létesítése. A lakóterülethez
közvetlenül csatlakozó területen átmeneti zónát jelentő, szintén a munkahelyteremtést biztosító és egyben a
területfelhasználási kínálatot is bővítő kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület elhelyezése indokolt, melynek
környezetvédelmi és építési övezeti előírásai jobban illeszthetők a közvetlenül csatlakozó lakóterülethez. A Képviselőtestület egyetértő határozatát az előbbiekre vonatkozóan szeptemberi első ülésén hozza meg, azt az államigazgatási
egyeztetési anyag kiküldő kísérő levelében mellékeli.
A tervezett módosítások Magyarcsanád Településfejlesztési Koncepciójának módosítását nem igénylik, azzal összhangban
vannak (közlekedés- és idegenforgalmi fejlesztés, valamint munkahelyteremtés).
A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. készítteti elő az M43 autópálya Makó-országhatár közötti szakasz építési munkáit.
Az M43 autópálya fenti szakasza jogerős környezetvédelmi- és építési engedélyekkel rendelkezik, megvalósítása az Új
Széchenyi tervben az I. programciklusban szerepel.
A környezetvédelmi hatástanulmány 1994-ben, annak teljesítményértékelő felülvizsgálata 2010-2011-ben készült.
A Makó-országhatár autópálya szakaszon az elfogadott közlekedési tervek szerint „Kövegyi pihenőhely” néven komplex
pihenőhely (üzemanyagtöltő állomás és pihenőhely) létesül, mely létesítmény Magyarcsanád település közigazgatási
területére esik.
Az autópálya Magyarcsanád közigazgatási területét, annak külterületi északi részén, a 4434 jelű Makó-Csanádpalota úttól
délre, 2,3 km hosszon érinti.
Magyarcsanád 2007-ben jóváhagyott településrendezési tervei – a Településszerkezeti Terv, a Külterületi Szabályozási Terv
és Magyarcsanád Építési Szabályzata tartalmazza ugyan az M43-as autópálya akkori tervezett nyomvonalát, a nyomvonal
akkor még nem véglegesen meghatározottsága miatti 250-250m-es védőtávolsággal, de miután a nyomvonal azóta ha csak
igen kismértékben is, de változott, illetve eldőlt, hogy az autópályán Magyarcsanád területén egyoldali komplex pihenő létesül,
ezért ezen változások miatt Magyarcsanád hatályos településrendezési terveit az érintett területen az autópálya készülő
tenderterveinek megfelelően módosítani kell.
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A módosítás a fentieknek megfelelően – az M43 autópálya nyomvonal pontosítása, illetve a komplex pihenőhely létesítése - a
104/2007.(XII.04.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 20/2007.(XII.04.) Ör. számú rendelettel
jóváhagyott Magyarcsanád Építési Szabályzatát és a Szabályozási Terv külterületi tervlapját érinti.
Magyarcsanád Község módosítani kívánja továbbá a hatályos Településszerkezeti Terven és a Szabályozási Terv belterületi
tervlapján „Távlati beépítésre szánt fejlesztési területként” megjelölt területet gazdasági területre, mert ez, a
településrendezési terveiből hiányzó területfelhasználás a jelentkező igények alapján, a község fejlődéséhez feltétlenül
szükséges.
Magyarcsanád településrendezési terveinek módosítása az érintett területekre vonatkozóan a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Makói Körzeti Földhivatalától beszerzett digitális alaptérkép felhasználásával készült.

A TERVEZETT M43 AUTÓPÁLYA KÖZLEKEDÉSTERVI ELŐZMÉNYEI
Az M43 autópálya Makó-Csanádpalota/Nagylak (34+600-57+724,49 km sz. között) szakasz tender terve
Az UTIBER Közúti Beruházó Kft. 1993-ban az Autópálya Igazgatóság megbízásából elkészítette az M43 autópálya M5
(Szeged) és az országhatár (Csanádpalota) közötti szakaszának tanulmánytervét, amely 1995-ben környezetvédelmi
engedélyt kapott.
2006-ban az Nemzeti Autópálya Zrt. az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett nyílt közbeszerzési eljárás
eredményeként, megbízást adott az UTIBER Közúti Beruházó Kft-nek az M43 autópálya Makó-Csanádpalota/Nagylak
szakasz engedélyezési terveinek elkészítésére, melyre a Nemzeti Közlekedési Hatóság KU/KF/455/41/2007. számon építési
engedélyt adott.
2008. évben megkezdődött a tendertervek készítése és 2010. évben a tendertervi felülvizsgálat. Ennek részeként készülnek
az M43 autópálya Makó-Csanádpalota/Nagylak (34+600-57+724,49 km sz. között) szakasz útépítési tender tervei.

A tervezett M43 autópálya általános leírása
A tervezett M43 autópálya nyomvonala Makó északi részén az M43 autópálya 4-es szakaszától indul keleti irányba,
Kövegyet és Csanádpalotát déli irányból kerüli el és halad Románia felé.
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Jelen tervezési szakasz a 4415 jelű út és az országhatár között helyezkedik el, a tervezési szakasz kezdete az UTIBER Kft.
42.753 munkaszámú tervéhez csatlakozik a 34+600 km szelvényben, melynek építése jelenleg folyamatban van. A tervezési
szakasz vége az országhatárig tart, amely az 57+724,49 km szelvényben végződik.

A tervezett autópálya teljes szakaszán új nyomvonalon, mezőgazdasági területen vezet. A keresztezett utak részben burkolt
országos összekötő utak, másrészt mezőgazdasági földutak. Az M43-as autópálya teljes, tervezéssel érintett területen a
belvízi levezető csatornák mellett öntöző csatornák találhatók, több szakaszon meliorált területen helyezkedik el, illetve kis
mértékben érint Natura 2000-es területeket is, a Belezi-csatorna és a Krak-ér környezetében (nem Magyarcsanád
közigazgatási területén)
A tervezési szakaszon kevés közműkeresztezés található. A terület jellege sík, jelentős magassági eltérések nem adódnak.
A tervezett útszakasz leírása
A tervezett autópálya a 34+600 km sz.-ben, 2x2 sávos (3,75 m forgalmi sáv szélesség) autópálya keresztmetszet
kialakításával (26,60 m koronaszélesség), burkolt leállósávval csatlakozik az UTIBER Kft. 4. szakasz kiviteli tervéhez, amely
szintén ezeket az út paramétereket biztosítja. A tervezési szakasz az 57+724.49 km szelvényben végződik, az
országhatáron.
Magassági vonalvezetés
A tervezett M43 autópálya a teljes tervezési szakaszon síkvidéki terepen halad. Az autópálya magassági vonalvezetését
alapvetően a terepi és beépítési kötöttségek (vízfolyások, csatornák, vasútvonalak, meglévő utak), illetve geotechnikai
adottságok határozták meg. A hossz-szelvényi kötöttségek és a terepviszonyok figyelembe vételével a tervezett szakasz
nyomvonala 3 m körüli töltésmagasságon vezet, kivéve a Hódmezővásárhely-Makó, illetve a Mezőhegyes-Újszeged
vasútvonalak különszintű keresztezéseit, ahol a töltésmagasság eléri a 10 métert. A domború és homorú lekerekíti ívek
esetén az alkalmazható legkisebb sugarúaknál nagyobb íveket tartalmaz a terv.
Az M43 autópálya tervezési paraméterei
Hossza: 23124,49 m
Útkategória: K.I.A.
Tervezési sebesség: 130 km/h
Koronaszélesség: 26,60 m
Forgalmi sáv szélessége: 3,75 m
Forgalmi sáv száma: 2x2
Leálló sáv: 3,00 m
Padka szélessége: 1,00 m
Belső biztonsági sáv: 0,50 m

8

Külső biztonsági sáv: 0,25 m
Középső elválasztó sáv: 3,60 m
Gyorsító-lassító sáv: 3,75 m
Az M43 autópályán tervezett csomópontok
- a 4415 jelű úti különszintű csomópont Makó térségében
- a 4425 jelű úti Apátfalva területén fél lóhere típusú, az ágak becsatlakozásánál körforgalommal
- a 4451 jelű utak keresztezésénél, fél lóhere típusú, az ágak becsatlakozásánál körforgalommal, Kövegy és
Csanádpalota belterülete között
A Magyarcsanád területére eső M43 autópálya szakaszról
Magyarcsanád és Apátfalva közigazgatási határán az autópálya a 48 km szelvényben van, míg Kövegy és Magyarcsanád
közigazgatási határán a km szelvény 50,3 km. (Magyarcsanád közigazgatási területén összesen 2,3 km)
A 49+380 km szelvényben létesülő Kövegyi komplex pihenőhely az autópálya déli oldalán épül, egyoldali kialakítása a
tendertervi felülvizsgálat során dőlt el.
Az autópálya 49+073,70 km szelvényében aluljárón keresztül halad (felette ível át a Kövegyi komplex pihenőhely
országhatár felőli megközelítő útja)
Az M43 utópályán levő tervezett csomópontok magyarcsanádi területen kívül vannak, Magyarcsanád közigazgatási területén
tehát nem lesz közvetlen kapcsolat (a legközelebbi kapcsolat Makó irányában a 4425 jelű úti Apátfalva területén, fél lóhere
típusú, az ágak becsatlakozásánál körforgalommal, illetve a Kövegy, illetve országhatár felől Kövegy és Csanádpalota
belterülete között, a 4451 jelű utak keresztezésénél, fél lóhere típusú, az ágak becsatlakozásánál körforgalommal.

A TERÜLETRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK, VALAMINT MAGYARCSANÁD TELEPÜLÉSSZERKEZETI
TERVE MÓDOSÍTÁSA ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA, TERÜLETRENDEZÉSI TERVELŐZMÉNYEK
Magyarcsanád közigazgatási területét az alábbi területrendezési tervek érintik:



Országos Területrendezési Terv (OTrT) - 2008. módosítás
Csongrád Megyei Közgyűlés 10/2012.(III.19.) önk. rendelettel módosított 21/2005.(XII.1.) önk. rendelete
Csongrád Megye Területrendezési Tervéről

Magyarcsanád Község 104/2007.(XII.4.) Kt határozatával jóváhagyott Településszerkezeti Tervét a Sári és Fia Építésziroda
Bt. 2004-2007. években készítette, mely során minden országos, regionális, térségi és szomszédsági hatáskörű
tervelőzményre részletes ismertetőt állított össze.
Magyarcsanád Településszerkezeti Tervének a jelen módosítással érintett területekre vonatkozóan Csongrád Megye
Területrendezési Tervével való összhangot az alábbiakban mutatjuk be.
Az OTrT-vel való összhang bemutatása szükségtelen, miután az az ez évben jóváhagyott Csongrád Megyei
Területrendezési Terv készítése során megtörtént, így jelen tervezési munkában a hatályos 10/2012.(III.19.) önk. rendelettel
módosított 21/2005.(XII.1.) önk. rendelete Csongrád Megyei Területrendezési tervéről a mérvadó.

Jellegfotók a tervezett M43 autópálya térségéről
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MAGYARCSANÁD TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS CSONGRÁD MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK ÖSSZHANGJÁT IGAZOLÓ TÉRKÉPKIVONATOK
(1. melléklet, Csongrád Megyei Közgyűlés 10/2012.(III.19.) önk. rendelettel módosított 21/2005.(XII.1.) önk. rendelete Csongrád egye Területrendezési Tervéről)

,
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TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV – KIVONAT

11

12

SZERKEZETI TERV KIVONAT, VALAMINT TÉRSÉGI ÖVEZET-KIVONATOK (3. melléklet) A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK MEGJELÖLÉSÉVEL

TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV - az M43 mezőgazdasági térség,
a gazdasági terület hagyományos vidéki települési térség

3. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET TERÜLET ÖVEZETE - nem érintett

1. ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETEI - magterület” - nem érintett

4. TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE – nem érintett
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2. KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLETEK ÖVEZETE
– nem érintett

5. TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE – nem érintett

6. TÉRSÉGI HULLADÉKLERAKÓHELY KIJELÖLSÉHEZ VIZSGÁLAT ALÁ VONHATÓ
TERÜLET ÖVEZETE – az M43 területe érintett

7. TÜRTÉNETI TELEPÜLÉSI TERÜLET ÖVEZETE – nem érintett

8. KIEMELTEN ÉRZÉKENY FELSZÍN ALATTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
– nem érintett

9. FELSZÍNI VIZEK VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK ÖVEZETE
– nem érintett

10. ÁSVÁNYI NYERSANYAG-GAZDÁLKODÁSI TERÜLET ÖVEZETE
– nem érintett

11. EGYÜTT TERVEZENDŐ TÉRSÉGEK ÖVEZETE – nem étintett
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12. HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE

13. NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE, RENDSZERESEN BELVÍZJÁRTA TERÜLET
ÖVEZETE – nem érintett

2. melléklet (Magyarcsanádot érintő elemek)
A) A megyét érintő országos jelentőségű elemek
1.1. Gyorsforgalmi utak – M43: Szeged(M5)-Csanádpalota–(Románia) (TEN hálózat A 27/2012 (III. 9.) Kgy. határozat 2. melléklete 1-9. Pontja szerinti sajátos megyei
térségek általi érintettsége
része)
2.2. Főutak: 43 sz. főút: Szeged (5 sz. főút)–Makó-Nagylak-(Románia)
Magyarcsanád
9.1. Országos kerékpárút-hálózat törzshálózati elemei
A melléklet 2. pontja alapján, Turizmusfejlesztés szempontjából jelentős tréségek:
51. Csongrádi kerékpárút
ökoturizmus kiemelt térségei és szervező központjai (Nemzeti Park)
(Románia)-Nagylak-Makó-Szeged-(Kiskunmajsa-Jászszentlászló-Bugac)
A melléklet 4. pontja alapján, Természet és tájvédelem sajátos megyei térségei
15.1. Nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezetékek
Natura2000 – különleges jelentőségű természet-megőrzési
- Algyő-Nagylak-országhatár-(Románia)
terület
- Hódmezővásárhely-országhatár
16.1. Elsőrendű árvízvédelem fővonalak
A melléklet 5. pontja alapján, Magas természeti értékű terület
11.06. Maros jobbparti
A melléklet 6. pontja alapján, Ártéri tájgazdálkodás térsége
B) A megyét érintő térségi jelentőségű elemek
A melléklet 7. pontja alapján, Nitrátérzékeny terület
1.3. Térségi mellékutak
Csanádpalota-Nagylak(43. sz. főút)-Apátfalva-Magyarcsanád-(Románia)
A melléklet 8. pontja alapján, Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdasági terület
3.2. Térségi mellékúton és vasúti melléklvonalon levő hidak:
A melléklet 9. pontja alapján, Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vontató terület
A Maroson: Magyarcsanád
4.3. Térségi határátkelési pont: Magyarcsanád
9.2. Térségi kerékpárút-hálózat elemei
- Magyarcsanád-(Nagycsanád), Románia
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A 28/2012. (III. 9.) Kgy. Határozat Csongrád Megye Területrendezési Terve módosításához kapcsolódó intézkedési javaslatokról
2. melléklet 2. pontja
KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT ÉS LÉTESÍTMÉNYEI
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KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
Közlekedési vizsgálat
Közúti közlekedés
- A településen kelet-nyugati irányban áthalad a 43. sz. I. rendű országos főút [E68]. A főút Szeged – Magyarcsanád
között 2X1 sávos, közvetlenül Nagylak területe előtt egészen a határállomásig, két sávra bővül az államhatár felé
vezető irány. A belterületen a település funkcionális főutcája is a 43 sz. főút.
- A 4434 j. összekötő út szintén kelet-nyugati irányban szeli át a települést. Ez a 2X1 sávos közút a település
külterületének északi harmadában vezet keresztül, csak néhány földút keresztezi.
- A 4425 j. összekötő út csak rövid szakaszon érinti a település délnyugati részét, mint az Apátfalva felől a felhagyott
közúti hídhoz vezető útvonal. Az út forgalma elenyésző, a stratégiailag számottevő útvonalat az ApátfalvaKirályhegyes közút végső szakaszaként sorolták be. Megemlítendő, hogy az egyes Magyarcsanád területére eső
mezőgazdasági üzemi területek bejáró útjai ennek a közútnak az Apátfalvai szakaszához kapcsolódnak.
- A 44923 j. út Magyarcsanád vasúti megállóhoz vezető Állomás utca
- A 43111 j. bekötő út a 43. sz. főúttól Bökény kapcsolatát biztosítja
- A belterületi gyűjtő szerepkörű utcák egy „körutat” alkotnak: Dózsa György u., Jókai Mór u., Széchenyi u., Maros u.
- Külterületi gyűjtő szerepkörű mezőgazdasági feltáró útként jelölt földutak általában mezőgazdasági üzemi
területekhez vezetnek, illetve ezekről az utakról ágaznak el a szántóföldek feltáró útjai.
Forgalmi jellemzők
A 43. sz. főúton jelentős a nemzetközi átmenő forgalom, 2010-ben 6707 Ej/óra volt, ezen belül a nehéz forgalom aránya 60
%-os. A 4434 jelű út forgalma átlagosan 1300 E/nap.
Keresztmetszeti jellemzők, az utak állapota
A közutak külterületi szakasza 3,0-3,5 m sávszélességgel, 8-12 m koronaszélességgel kétoldali árokkal van kialakítva.
A 43 sz. főút belterületi szakaszán a 28-32,0 m széles keresztmetszeten belül kerékpárút/sáv, zöldsáv, fasor és kétoldali
járda is kialakításra került. A lakóutcák közül markánsan elkülönülnek egymástól a burkolt és burkolatlan szakaszok. A
burkolat szélessége általában 3-5,0 m, legalább egy, néhol kétoldali járda a jellemző, ezen kívül változatos kialakítással
vízelvezető árok és zöldsáv tartozik az utak keresztmetszetéhez. A településen a belvizesedés jellemző probléma, így az
utakhoz tartozó árkok igénylik a folyamatos karbantartást és fejlesztést. A burkolatok nagyrészt jó, kisebb részt közepes
minőségűek.
Vasúti közlekedés
Magyarcsanádon áthalad az 121 sz. Újszeged – Mezőhegyes – Kétegyháza közötti MÁV egyvágányú mellékvonal. A
mellékvonal napi 8 személyvonat párral közlekedik Újszeged-Mezőhegyes viszonylatban. Elsősorban Makó, Szeged vasúti
elérése kedvező tény, azonban elmondható, hogy a vasúti közlekedés szerepe egyre alacsonyabb a személyforgalomban.
Mindenesetre a vasúti közlekedés alternatíva az autóbuszhoz képest, a távolabbi úti célok elérése kapcsán kedvező, hogy a
vasúti közlekedés már a településen megkezdhető. Sajnos a vasútállomás térségében nincs autóbusz megálló, de ez a
település jelenlegi szerkezete, illetve az utak kiépültsége alapján nem is elvárható.
A hosszú évtizedek óta megszűnt nagyszentmiklósi vasútvonal vágányait és berendezéseit elbontotották, a töltés állapota is
leromlott.
Közforgalmú autóbusz közlekedés
A helyközi autóbusz közlekedés vonatkozásában a 43. sz. főúton áthaladó, 5189 és 5190 mezőkódhoz tartozó
járatcsoportok biztosítják a település kedvezőnek tekinthető autóbusz közlekedését. A 4434 j. úton az autóbusz-közlekedés
szinte közömbös, a palotai úti megálló forgalma minimális.
Autóbusz megállóhelyek a településen: Magyarcsanád Bökényi elágazás, Magyarcsanád temető, Magyarcsanád
községháza.
A megállóhelyek kiépítettsége megfelelő, a várakozóhelyek funkcionálisan megfelelőek, esztétikailag jó kialakításúak. A
megállókhoz vezető járdák megfelelőek.
Gyalogos és kerékpáros közlekedés, parkolás
A 43. sz. főút mellett tervezett a regionális fontosságú országos törzshálózatban T5 számmal jelzett kerékpárút szakasz. E
kerékpárút lényegében átvezet Magyarország déli területein, Horvátországtól Kaposváron, Baján, majd Szegeden át, végül a
43. sz. út mentén az átkelőn Arad felé vezet. Jelenleg a település belterületén részben kerékpárútként, részben
kerékpársávként van kialakítva, az átkelési szakasz gyalogos átkelőhelyeivel összhangban.
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Közlekedési javaslat
Közúti közlekedés
Legfontosabb várható beruházás a térségben az M43 autópálya megépítése 2015-ig, mely Magyarcsanád közigazgatási
területét a 4434 j. út vonalában érinti, majd Csanádpalotánál hagyja el az államhatárt. Az autópálya Szeged térségében az
M5-höz is csatlakozik. Ez a beruházás a regionális és nemzetközi forgalom nagy részét átveszi a 43 sz. főúttól, de a 4425 j.
út forgalma megnőhet, különösen amennyiben a Nagyszentmiklós irányú közúti kapcsolat helyreáll.
A Magyarcsanád és Csanád közötti kapcsolat helyreállítására elkészült a Szt. Gellért-híd és a csatlakozó utak terve
(UVATERV). E szerint a 4425 j. út Apátfalva és Magyarcsanád határán vezetett nyomvonalán biztosítható a híd és az M43
autópálya kapcsolata.

A település belterületének dél-keleti határán tervezett fejlesztési terület közúti kapcsolatát a 43. sz. főúttal a terület keleti
szélén körforgalmú csomóponttal javasolt biztosítani. A körforgalmú csomóponttól nyugatra a 43. sz. főút belterületi jellegű,
tervezési osztálya B.III.a.B., közterületének szélessége 28 m, bővítése nem szükséges.
A terület belső útjai a gazdasági területi jellegnek megfelelően 16 m szabályozási szélességűek, az útpályák 7,0 m szélesek,
a csapadékvíz elvezetést nyílt árok biztosítja, a járdák 2,0 m szélesek. Az utak tervezési osztálya B.VI.d.B.

1. A TERVEZETT M43-AS AUTÓPÁLYA MAGYARCSANÁD
HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEIBEN
1.1. Településszerkezeti Terv
A 104/2007.(XII.04.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv (TSZT) Területfelhasználási és
településszerkezeti tervlapja tervezett gyorsforgalmi útként ábrázolja az M43 autópályát, a 4434 jelű Makó-Kövegyi
összekötő út déli oldalán, annak közelében, az úttal szöget bezárva, a jelenlegi tervezett nyomvonaltól kismértékben eltérő
nyomvonalon, 250-250 m-es védőtávolsággal.
A tervezett autópálya nyomvonala és védőtávolsága általános mezőgazdasági területet érint, a nyomvonal keresztez „térségi
jelentőségű öntözőcsatorna, belvízcsatorna” megnevezésű vízfolyást. A terv tartalmazza a fentieken kívül a 2007-ben
készült Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületének fejezete alapján az akkor ismert régészeti lelőhelyeket,
azonosító számmal.
A TSZT „Leírása” tartalmazza az M43-as autópályát, mint Magyarcsanád közigazgatási területének szerkezetalakító elemét
„A tagoltságot meghatározó közlekedési hálózatok és létesítmények” címszó alatt, természetesen az akkor még nem
tervezett komplex pihenő nélkül.
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Magyarcsanád hatályos TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE - TSZT rajzszámú
Területfelhasználsái és településszerkezeti terv

A módosítással érintett terület
(a tervezett M43 nyomvonala és a Kövegyi
pihenőhely kijelölése)
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A hatályos Településszerkezeti Terv kivágata a tervezési terület térségéről
1.2. Magyarcsanád Építési Szabályzata és Szabályozási Terve - külterület
A 20/2007.(XII.04.) Ör. számú rendelettel jóváhagyott Magyarcsanád Építési Szabályzata (MÉSZ) 20.§ Közlekedési és
közműterület (3) bekezdése tartalmazza „A település közúti közlekedési célú közterületek” címszó alatt a tervezett M43
autópályát, gyorsforgalmi útként.
A MÉSZ 2. számú melléklete, az „SZT-2 jelű Szabályozási Terv tervlap külterület” az M43 autópálya 2x250=500 m-es
védőtávolságát ábrázolja az Má-2 (általános mezőgazdasági) övezeti besorolású területen belül. Ezen kívül a
külterületi szabályozási tervlap Magyarcsanád közigazgatási területének nyugati határától mérten kb. 450 m-re levő
észak-dél irányú, a Böge II. csatorna menti mezőgazdasági feltáró út 12 m-re történő szélesítését jelöli. A közigazgatási
terület keleti határán jelölt 12 m-esre szabályozott mezőgazdasági út már Kövegy közigazgatási területén halad.
A külterületi szabályozási terv és a MÉSZ is tartalmazza a 2007-ben készült Örökségvédelmi hatástanulmány régészeti
szakterületének fejezete alapján, az akkor ismert régészeti lelőhelyeket, azonosító számmal.

A hatályos SZABÁLYOZÁSI TERV – külterület, SZT-2. rajzszám kivágat a tervezési terület térségéről
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Légifotó a tervezési területről és környékéről a tervezett M43 autópálya és a Kövegyi komplex pihenő ábrázolásával
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1.3. A hatályos településrendezési tervek tervezett módosításának leírása
Az érintett terület terület-felhasználása a korábbi vizsgálatok megállapítása, illetve a használat szerint változatlanul és
jellemzően szántó mezőgazdasági művelésű terület.
A jelen műleírás bevezetőjében leírtaknak megfelelően, a módosítás alapja az M43-as autópálya UTIBER Kft.
munkájaként készülő tenderterveiben meghatározott nyomvonala és a Kövegyi komplex pihenőhely átvétele
Magyarcsanád településrendezési terveibe.
Az egyoldalú Kövegyi komplex pihenőben, melynek országhatár felőli megközelítését tervezett felüljáró biztosítja,
elhelyezendő létesítmények:
 Üzemanyagtöltő állomás
 52 fh-es szállásférőhely étteremmel, parkolóval
 Kamionparkoló
 Szakrális tér
Ennek megfelelően a Településszerkezeti Terv Területfelhasználási és településszerkezeti terv TSZT-m/M43
rajzszámú, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI és TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV – módosítás/M43 autópálya
megnevezésű tervlapon (a határozat-tervezet 1. számú melléklete) ábrázolandó:

a változatlanul maradó általános mezőgazdasági terület és a meglevő térségi jelentőségű öntözőcsatorna,
belvízcsatorna

a pontosított M43 autópálya nyomvonala és tervi jele
 a Kövegyi komplex pihenő csomópontja
 az egyoldali Kövegyi komplex pihenő, az ott tervezett terület-felhasználással, az üzemanyagtöltő és a
szállásférőhely étteremmel funkció számára beépítésre szánt Vt (központi vegyes) területként
 az autópálya 100-100 m-es védőtávolsága
 a 2007-ben jóváhagyott és ahhoz készült Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítéseként, az autópályaépítést előkészítő régészeti feltárás eredményeit figyelembevevő régészeti hatástanulmány szerinti régészeti
lelőhelyek ábrázolása
A hatályos Területfelhasználási és településszerkezeti terv TSZT jelmagyarázata kiegészítendő a Vk, központi vegyes
területtel,
A Településszerkezeti Terv Leírás „1. A település teljes közigazgatási elemeinek szerkezetalakító elemei és egységei” pontja
kibővítendő a Kövegyi komplex pihenővel, illetve „2. Területfelhasználás rendszere” pontja a központi vegyes területtel és
leírásával.
Az 1:10.000 méretarányú SZT-2/m/M43 rajzszámú, SZABÁLYOZÁSI TERV – külterület – módosítás/M43 autópálya
megnevezésű tervlapon (a módosító rendelet 2./a. számú melléklete) a fenti elemek megjelenítése történt a szabályozás
módszerével, az egész módosítással érintett területre, azon belül a Kövegyi komplex pihenőre készített, 1:2000 méretarányú
szabályozás alapján:

a változatlanul maradó általános mezőgazdasági terület Má-2 övezet meghatározása és a meglevő térségi
jelentőségű öntözőcsatorna, belvízcsatorna ábrázolása, áteresz ábrázolása az autópálya alatt

a pontosított M43 autópálya nyomvonala, illetve a kisajátítási terület alapján, Köu közlekedési területként
történő szabályozása és szabályozási szélessége
 a Kövegyi komplex pihenő csomópontjának tengelyvonalai és szabályozása a kisajátítási terület alapján
 az egyoldali Kövegyi komplex pihenő, az ott tervezett üzemanyagtöltő és a szállásférőhely étteremmel funkció
számára, beépítésre szánt Vk (központi vegyes) területként, lehatárolt telekterülettel (az üzemanyagtöltő
építési övezete a Vk-1, a szállásférőhely építési övezete a Vk-2 jelű)
 a korábbiak szerinti kétoldali pihenő számára kisajátított terület „visszamaradó” területén Ve, véderdő övezet
meghatározása
 az autópálya 100-100 m-es védőtávolságának megjelölése
 a 4434 jelű Makó-Kövegy forgalmi út tengelytől mért 50 m-es védőtávolsága
 II./b Bögi csatorna keleti oldalán levő mezőgazdasági útnak, a hatályos Szabályozási terv szerinti 12 m-es
szabályozása, az út szabályozása az autópályától északra levő szakaszán változatlan
 a 2007-ben jóváhagyott és ahhoz készült Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítéseként, az autópályaépítést előkészítő régészeti feltárás eredményeit figyelembevevő régészeti hatástanulmány kiegészítés
szerinti régészeti lelőhelyek ábrázolása
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1.4. A Kövegyi komplex pihenő területén elhelyezendő létesítmények és szabályozásuk
(a Környezetalakítási tervet is figyelembe véve)
Vk-1 építési övezet, az üzemanyagtöltő területe 0,9 ha,
(kapacitásadatok 10 kútoszlop, shop+kávézó, buszparkoló 2 fh, P 60 fh.)
beépítési mód szabadonálló
max. beépítettsége
30 %
min. zöldfelülete
15 %
max. építménymagasság 10 m
szintterületi mutató
0,6
az új, kialakítható telek területe min. 8000m2
Vk-2 építési övezet,
összterülete 2,57 ha
(kapacitásadatok 52 fh motel, 1600m2+vendéglő 1000 m2+ terasz+parkoló 98 fh, buszparkoló 4 fh.)
beépítési mód szabadonálló
max. beépítettsége
20 %
min. zöldfelülete
50 %
max. építménymagasság 12,5 m
szintterületi mutató
0,8
az új, kialakítható telek területe min. 10000m2
Kamionparkoló, 60 fh + WC, 1,9 ha
Szakrális tér

0,32 ha

Véderdő

1,80 ha
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KÖZMŰELLÁTÁS AZ M43 AUTÓPÁLYA ÉS A KÖVEGYI KOMPLEX PINENŐHÖZ
KÖZMŰVIZSGÁLATOK
A tervezési terület Magyarcsanád beépített területétől északra, a külterületen, a tervezett M43 autópálya és a mentén
lehelyezendő Kövegyi komplex pihenő területe. Az autópálya csomóponton kívül, annak tágabb környezetében nem
beépített, mezőgazdasági területek találhatók.
A tervezési terület és annak tágabb környezete közműellátás szempontjából ellátatlannak tekintendők, a területen közművek
nem épültek ki. A beépítetlen tervezési területeken ugyanakkor keresztülhalad más területeket ellátó közművezeték is, így
egy 20 kV-os villamos légvezeték. A tervezési területtől távolabb lévő magyarcsanádi és kövegyi beépített belterületek
ellátására azonban a közműellátás kiépült. A térségben a szomszédos beépítések igényeinek megfelelően így megoldott a
vízellátás, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és a távközlés, továbbá a felszíni vízelvezetésre nyílt árkos
csapadékvíz elvezetés.
A tervezési terület közművizsgálata a területről készített geodéziai térkép alapján, az üzemeltetők nyilvántartásainak a
felhasználásával, a helyszíni bejárás alapján szerzett tapasztalatokkal kiegészítve készült.
A tervezési terület Magyarcsanád már beépített belterületétől kb. 6000 m, míg Kövegy beépített területeitől 1800 m
távolságban helyezkedik el, így a belterületeken kiépült közműhálózatok is ilyen távolságban találhatók. Ez alól kivétel a már
említett 20 kV-os villamos légvezeték, amelyek más területek ellátására épültek, de ittlétük a tervezési terület ellátását is
lehetővé teszik.
KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT AZ M43 AUTÓPÁLYA ÉS A KÖVEGYI KOMPLEX PINENŐHÖZ
A településrendezési javaslat az építésügyi előírásoknak megfelelően a terület legnagyobb részén autópálya pihenő
elhelyezésére szolgáló területet jelöl ki.
A kedvező közlekedési adottságú tervezési területen belül a tervezett autópálya pihenő számára, mint igényes létesítmény
számára a környezetvédelmi igényeket is kielégítő teljes közműellátás kiépítése szükséges. A teljes közműellátás
biztosítására kiépítendő a terület vízellátása, szennyvízcsatornázása, csapadékvíz elvezetése, felszíni vízrendezése,
korszerű vezetékes energiaellátása és a vezetékes hírközlése.
A közműfejlesztési javaslat a kialakításra kerülő terület kiszolgálásához szükséges közmű infrastruktúra-fejlesztési
feladatokat határozza meg, amely keretében felül kell vizsgálni, hogy a javasolt beépítési lehetőség megvalósulása esetén a
tervezett vezetékek megfelelnek-e a várható igények kielégítésére.
A tervezett beépítési lehetőség megvalósulását követően a teljes közműellátás biztosítása esetén várható összes
közműigények (kerekítve):
Vízigény:
25 m3/nap
Elvezetendő szennyvíz mennyisége:
22 m3/nap
Villamosenergia igény:
250 kW
Földgáz igény:
200 Nm3/h
A prognosztizált igények kielégítésének a lehetőségét a közmű-áganként készített fejlesztési javaslat rögzíti. A közműellátás
feltétele a műszaki kapcsolat biztosításán túl, a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése közművenként, alapbázis
fejlesztésre.
VÍZELLÁTÁS
Magyarcsanádon a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a vízellátó hálózat a
beépített területeken 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. A vízellátást a
tágabb térség vízellátását is biztosító Makói Térségi Viziközmű Kft biztosítja.
Az ellátás alapbázis szempontjából az Apátfalván lévő vízbázisban kitermelt vízzel történik. A Vízmű a Vízműtelepen
telepített kutakból termel ki ivóvizet, valamint van lehetősége a Magyarcsanádon lévő, jelenleg nem üzemelő tartalék
vízműkútjaiból is vizet kitermelni. Alapbázis szempontjából az Apátfalvi vízbázisban kitermelt vízmennyiség elegendőnek
tekinthető.
A jelenlegi tervezési terület, a tervezett autópálya pihenő a város belterületétől északra, a beépített területektől kb 6 km
távolságra található, így célszerűbb az 1,8 km távolságban lévő kövegyi belterületi vízellátó hálózattól vezetéket kiépíteni. Itt
csatlakozási pontnak a Kossuth utca-Rákóczi utca keresztezésénél lévő dn 100-as ac. vagy KMPVC vezeték tekinthető.
Ettől a ponttól a Kossuth utca folytatásában lévő földút nyomvonalán, majd az autópálya mellett kell új, dn 100-as vezetéket
építeni a tervezési területig. A területen belül kell kiépíteni a mérési helyet egy vízóra aknában, majd a területen belül a
fogyasztási helyekig dn 100-as KPE vezetéket kell építeni.
Az építendő vezeték a Kövegy, Csanádpalota közös vízellátó hálózatának nyomászónájához csatlakozik, ebben a zónában
a víznyomást a Csanádpalota területén lévő 100m3-es hidroglóbusz vízszintje határozza meg. A Kövegyi hálózattól kb 2000
m távvezeték építése szükséges, így a megfelelő ivóvíz és tüzivíz ellátás biztosítása érdekében hidraulikai vizsgálat
elvégzése szükség, amennyiben indokolt, a vezetékre nyomásfokozó berendezést kell beépíteni.
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A tervezési területen belül dn 100-as-paraméternél kisebb keresztmetszetű vezeték a megfelelő tűzivízigény biztosítása
érdekében nem építhető. Az építendő vízellátó hálózatra a biztonságos tüzivíz ellátás érdekében a rendeletekben előírt
sűrűségben föld feletti tűzcsapokat kell elhelyezni. Ha a mértékadó tüzivízmennyiség meghaladja a 100-as vezetékről
vételezhető mennyiséget (kb 850 l/min), akkor tüzivíztározó medencét, medencéket kell építeni.
VÍZELVEZETÉS
Szennyvízelvezetés
Magyarcsanád jelenleg a 100 %-os szintre kiépített vízellátó és gázellátó hálózata ellenére nem rendelkezik
szennyvízcsatorna hálózattal, amellyel az ingatlanoknál keletkező szennyvizet korszerű módon lehetne elvezetni és egy
helyi vagy regionális szennyvíztisztító telepen megtisztítani.
A keletkező szennyvizeket az ingatlanok telkein zömmel elszikkasztják, illetve zárt szennyvíztározó medencékben tárolják,
amelyekből az összegyűlt szennyvizeket szippantókocsikkal a kijelölt leürítőhelyekre szállítják. A magyarországi
gyakorlatnak megfelelően valószínűsíthető, hogy a zárt szennyvíztározó medencék vízzárósága nem megfelelő, abból a
nagy szervesanyagtartalmú (mosószerek) szennyvizek a talajba kerülnek, és a talajt és a talajvizet szennyezik. A folyamat a
talajvíz, és ezzel a szinte minden ingatlan kertjében található kút vizének elnitrátosodásához és elfertőződéséhez vezethet.
A település talajának és talajvizének védelme érdekében a szennyvízcsatorna hálózat megépítését határozták el, a hálózat
kiépítése jelenleg már folyamatban van, a rendszer átadása 2013 nyarán várható.
A szennyvízcsatorna hálózattal elvezetett szennyvizeket átemelő berendezésekkel és nyomóvezetékeken a Makói
szennyvíztisztító telepre fogják továbbnyomni, ahol azok megtisztítása megtörténik.
A tervezési területen a tervezett létesítmények megvalósulása esetén várhatóan 22 m3/nap szennyvíz fog keletkezni. A
szennyvizek elvezetését a talaj- és talajvíz védelme érdekében elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózaton
keresztül kell megoldani.
A jelen tervezési területet körzetében a beépítetlen terület közelében nincs szennyvízcsatorna kiépítve, így az autópálya
pihenő területén keletkező szennyvizeinek elvezetésére telken belüli gravitációs szennyvízcsatorna hálózat építése
szükséges. Itt lehetőség adódna arra, hogy a rendszer mélypontján egy szennyvíz átemelő berendezést és attól egy kb. 6
km szennyvíz nyomóvezetéket építsenek, és azzal a szennyvizeket a most épülő Magyarcsanádi hálózati rendszerbe
juttassák. Ezt a megoldást azonban nem javasoljuk, mert a hosszú távvezetékben a szennyvíz „berothadna”, az a
szennyvíztisztító telep biológiai rendszerét ronthatná, valamint a távvezeték építése is nagyon költséges. Jobb lehetőség a
saját szennyvíztisztító kisberendezés létesítése, itt a tisztított szennyvizek befogadására a közelben vízfolyás, a Belezi
csatorna rendelkezésre áll.
Ameddig saját szennyvíztisztító kisberendezés nem épül, addig a szennyvizeket ellenőrzötten vízzáró szennyvíztározó
medencékben kell tározni és abból a kijelölt szennyvíztisztító telepre szállítani.
Csapadékvízelvezetés
Magyarcsanád község a Belezi csatorna vízgyűjtőterületén helyezkedik el, a település területére eső csapadékvizek ebbe a
vízfolyásba gravitálnak. A csatorna VIZIG kezelésű vízfolyás, a kezelő a Szegedi Vízügyi Igazgatóság. A Belezi csatorna
befogadója a Maros, majd annak a befogadója a Tisza. A végső befogadó a Duna.
A Belezi patak medre nagyrészben rendezett, de vannak rendezetlen szakaszi is, ahol a meder növényzettel benőtt,
feliszapolódott.
A tervezési területre eső csapadékvizek az autópálya nyílt árkos elvezető rendszerébe gravitálnak. A nyílt talpárkok a vizet
tervezési terület körzetében a Belezi csatornába szállítják.
A tervezési területen létesítendő építmények, utak, parkolók burkolt felületeire eső, megnövekedett mennyiségű, gyorsan
elvezetendő csapadékvizeket továbbra is az autópálya nyílt árokrendszerbe lehet bevezetni. A továbbtervezés során kell
ellenőrizni, hogy a megnövekedett csapadékvizek fogadására a meglévő árkok mérete elegendő-e, amennyiben nem, akkor
bővítéséről kell gondoskodni.
A tervezési területen belül, - ahol azt a gravitációs viszonyok lehetővé teszik - a csapadékvizek elvezetésére zárt
csapadékcsatornákat javasolunk építeni, ez lehetővé teszi az esetlegesen szennyeződésnek kitett helyeken az olajfogók
elhelyezését.
Mind a csapadékvíz szikkasztásnál, mind pedig a patakba való vezetésnél nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy a
szennyezett csapadékvizeket sem elszikkasztani, sem pedig befogadóba vezetni nem szabad. Így azokon a helyeken, ahol
a csapadékvizek szennyezésének veszélye fennáll, ott az elvezetés előtt hordalék, illetve szénhidrogén-származék eltávolító
berendezés alkalmazása szükséges.
ENERGIA ELLÁTÁS
A tervezési terület korszerű, környezetbarát, komfortos, automatikus üzemvitelű energiaellátása csak vezetékes
energiahordozóval biztosítható. A településen, így a tervezési terület kiszolgálására is vezetékes energiahordozók közül a
villamosenergia és a földgáz vehető figyelembe.

26

Energetikailag, beruházási és üzemeltetési költségeket is figyelembe véve a legkedvezőbben, a villamosenergia világításra
és erőátviteli célú energiaigények kielégítésére, a földgáz komplex termikus célú energiaellátásra alkalmas.
Villamosenergia ellátás
Magyarcsanád villamosenergia ellátásának üzemeltetője az EDF-DÉMÁSZ Hálózati Elosztó kft.
Magyarcsanád villamosenergia ellátása 20 kV-os feszültségszinten történik. A 20 kV-os hálózatot 120/20 kV-os
alállomásokról táplálják be. A körzet hálózatának betápláló alállomásai a Makó és a Mezőhegyesi 120/20 kV-os alállomások,
amelyeknek a 120 kV-os betáplálása az országos 120 kV-os hálózati rendszerről biztosított. Az alállomásokból induló 20 kVos hálózati rendszer fűzi fel a fogyasztói transzformátorokat. A transzformátorokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik
közvetlenül a fogyasztói igények kielégítése.
A tervezési területen az autópályát keresztezve, az autópálya déli, majd az északi oldalán halad a középfeszültségű hálózati
rendszerhez tartozó, oszlopokra fektetett 20 kV-os vezeték. Az autópálya építése miatt az érintett szakaszon a vezeték új
nyomvonalra való átépítése szükséges, az új nyomvonal tervezése és az engedélyezés is megtörtént.
A tervezési terület térségében levő fogyasztók a transzformátor állomásról táplált kisfeszültségű hálózatról épített bekötésen
keresztül kapnak ellátást. A kisfeszültségű villamosenergia elosztás a térségben vagy oszlopon vezetett szabadvezetékkel,
vagy pedig földkábelekkel történik.
A prognosztizált 250 kW villamosenergia igény kielégítésére 1 fogyasztói transzformátor állomás telepítése szükséges. A
területen építettházas, illetve építményben elhelyezett transzformátor állomások elhelyezését javasoljuk, a területen belüli 20
kV-os és a 0,4 kV-os hálózatot földkábelekkel javasoljuk kiépíteni.
A területen keresztülhaladó 20 kV-os szabadvezeték a terület optimális használhatóságát akadályozzák, így azt új
nyomvonalra kell átépíteni.
Földgáz ellátás
Magyarcsanád földgázellátását az ÉGÁZ-DÉGÁZ Makói Üzemigazgatósága szolgálja. Az ellátás bázisa a MOL Nyrt.
kezelésében levő, egységes hálózati rendszerként üzemelő országos nagynyomású földgáz szállítóhálózat, amely döntő
hányadban a nemzetközi vételezéssel vásárolt energiát és a helyi földgázmezőkből kitermelt földgázt szállítja a gázátadó
állomásokhoz. A gázátadó állomások mellett üzemelő nyomáscsökkentő állomásokon állítják elő azt a nagy-középnyomású
gázt, amellyel a szolgáltatók által üzemeltetett ellátó hálózatot táplálják be. Az egyes települések gázfogadójához a gáz
nagy-középnyomáson érkezik. A gázfogadóktól az elosztás már vagy közvetlen a nagy-középnyomású vezetékről, vagy
körzeti nyomáscsökkentők közbeiktatásával közép-, esetleg kisnyomású elosztóhálózattal történik.
A térség földgázellátásának bázisa a Makó északi szélén elhelyezkedő gázátadó állomás, amelynek betáplálása
Hódmezővásárhely és Makó között üzemelő országos nagynyomású hálózatról északi irányból épült ki. A gázátadó mellé
telepített nagy/nagy-középnyomású nyomás-szabályozó biztosítja Makó és körzete településeinek gázellátását. A Makói
nagy/nagy-középnyomású nyomás-szabályozótól egy nagyközépnyomású vezeték indul Apátfalva irányába, a
nyomáscsökkentő Apátfalva északnyugati szélén van megépítve.
A földgázellátás bázisa a település gázfogadója, amelyről az elosztás középnyomású hálózattal épült ki. A fogyasztói
igények kielégítése helyi egyedi nyomáscsökkentők segítségével biztosított.
Magyarcsanád beépített területén a meglevő építmények, családi házak és üzemek ellátására minden utcában kiépült a
középnyomású földgáz vezeték. A középnyomású vezetékről épített bekötések táplálják a helyi egyedi nyomáscsökkentőket,
amelyről a fogyasztók kielégíthetőek.
A tervezési területen az új létesítmények prognosztizált földgáz igénye 200 Nm3/nap. Az ÉGÁZ-DÉGÁZ kft ezt az igényt
alapbázis szempontjából a szolgáltatni tudja.
Jelen tervezési terület Magyarcsanád beépített területeitől 6 km-re található, így várható, hogy a fellépő gázigényeket nem
Magyarcsanád irányából tervezik majd ellátni. A másik ellátási lehetőség a vezetékes földgáz igénybevételénél a Kövegyet
Magyarcsanád irányából ellátó nagyközépnyomású vezetékről egy leágazó vezeték kiépítése, ez a távolság csak kb. 1400
m. A nagyközépnyomású leágazó vezeték építése mellett egy nyomáscsökkentő állomás építésére is szükség van az
ellátáshoz.
A gázellátás harmadik alternatívája a tartályos gázellátás, erre már több szolgáltató is rendelkezésre áll.
A területen belüli, a későbbiekben kialakítandó utak nyomvonalán kell a földgázellátó hálózatot kiépíteni. A területen belüli
ellátást középnyomású hálózati rendszerrel javasoljuk megoldani.
Az elosztó hálózatról létesített bekötésekre telkenként helyi egyedi nyomásszabályozókat kell telepíteni, amelyekkel
előállított kisnyomású földgázzal lehet közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni. A tervezési területen a közép- és
telkeken belül a kisnyomású hálózat is csak föld alatti elhelyezéssel építhető. Az épületek homlokfalára gázvezeték nem
helyezhető el.
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Vezetékes hírközlési létesítmények
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Magyarcsanád vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL Zrt. A település 62-es távhívó számon csatlakozik az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A hálózat vegyesen, földkábelekkel vagy oszlopokra szerelt légkábellel
épült ki.
Az autópálya északi oldalán egy hírközlési földkábel épül majd, melynek nyomvonalát a későbbi építéseknél figyelembe kell
venni.
A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők
ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját
beruházásként valósítja meg.
Az új beépítésű területeken a távközlési hálózatfejlesztést már a területfejlesztéssel egyidejűleg földkábelekkel célszerű
kivitelezni.
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. Magyarcsanádon
valamennyi vezeték nélküli táv- (T-COM, Telenor, Vodafone,) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud
biztosítani.

28

2. A „TÁVLATI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT FEJLESZTÉSI TERÜLET” MEGJELÖLÉSŰ
TERÜLET MAGYARCSANÁD HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEIBEN
Magyarcsanád Község Önkormányzata a 27/2012.(II.29.) számú Kt. határozata alapján módosítani kívánja a község
délkeleti részén levő, Magyarcsanád településrendezési terveiben „Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület”-ként megjelölt
területet Gip, azaz ipari gazdasági területre. A tervezés során ez kibővült Gksz területfelhasználással a területi adottságok
érdekében (lakóterület, temető közvetlen szömszédsága)

A módosítással érintett terület
(„Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület”)
(T

Magyarcsanád hatályos TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE – TSZT rajzszámú
Területfelhasználási és településszerkezeti terv
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2.1. Településszerkezeti Terv
A 104/2007.(XII.04.) Kt. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv (TSZT) Területfelhasználási és
településszerkezeti tervlapja a „Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület” megjelölésen kívül – a terület fehér színnel történő
jelölése mellett – csak az OTÉK szerinti „beépítésre szánt” besorolást határozta el, de azon belül nem jelölte meg a konkrét
területfelhasználást.
A TSZT „Leírása” a tervlapnak megfelelően nem tartalmazza a tervezett Gip területfelhasználást.

A hatályos Településszerkezeti Terve kivágata a tervezési területről és térségéről
2.2 Magyarcsanád Építési Szabályzata, Szabályozási Terv - Belterület
A 20/2007.(XII.04.) Ör. számú rendelettel jóváhagyott Magyarcsanád Építési Szabályzata (MÉSZ) összhangban a TSZT-vel,
nem tartalmaz Gip építési övezetet, a tervezési területre – mely határa északon a Fő út, keleten és délen a belterületi határ,
nyugaton a Szántó Kovács János utca, Bánát utca és a Jókai utca – a meglevő temetők és azok fejlesztési területét (Kt-1
építési övezet), a meglevő lakóterület (Fl-2 építési övezet), és a beépítetlen belterületet a jelenlegi területhasználatnak
megfelelően (Má-1 övezet), de „TÁVLATI BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET” –ként határozza meg.

A hatályos SZABÁLYOZÁSI TERV - belterület, SZT-1. rajzszám kivágat a tervezési területről és térségéről
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A beépítésre szánt fejlesztési terület légifotója, az önkormányzati tulajdonok megjelölésével
2.3. A hatályos településrendezési tervek tervezett módosításának leírása
Magyarcsanád Község Önkormányzata a 27/2012.(II.29.) számú Kt. határozata alapján Gip, azaz gazdasági ipari területként
kívánja felhasználni a 2007-ben jóváhagyott településrendezési terveiben távlati beépítésre szánt területként meghatározott,
a község délkeleti részén levő, meglevő belterületen, jelenleg mezőgazdasági hasznosítású területeit.
A fentiek szerint lehatárolt tervezési terület beépítetlen, jelenleg mezőgazdasági hasznosítású belterület. A területet délen a
Maros árterületét határoló töltés halad. A töltésen túl a hatályos szabályzási terv a Natura2000 és országos védelem alatt
álló természeti területek találhatók.
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A tervezés alá vont 780-819 hrsz.-ú területek egy része önkormányzati tulajdonú. Az önkormányzat tulajdonában lévő
ingatlan összesen 6 db: 784 - 799 - 814 - 816 - 817 – 819 hrsz.-ú területek.
Tervezői javaslat a Fő út mentén, a temetők és a lakóterület közötti, illetve a lakóterülethez közvetlenül csatlakozó
beépítetlen területen gazdasági ipari terület (Gip építési övezet) helyett kereskedelmi szolgáltató gazdasági (Gksz építési
övezet) terület szabályozása lenne ésszerű a lakóterület közvetlen szomszédságra tekintettel, elsődlegesen a
környezetvédelmi, másodlagosan funkcionális és városképi szempontokra. Ezt a tervezői javaslatot az önkormányzat
elfogadja.
A javasolt közlekedésszerkezet
A tervezett gazdasági terület önálló közlekedési rendszerének kialakításakor a gazdasági funkciónak a lakóterületektől való
távolságtartása, a lakóterületek minél kisebb zavarása a cél, ennek érdekében a gazdasági terület számára a Fő útra a
lakóterületekről elkülönült forgalmi és feltáró úthálózati kapcsolat biztosítása szükséges.
Ezért a Fő utcán, a tervezési terület keleti oldalán javasolt körforgalmi csomópontból indulóan tervezett a gazdasági terület
hurokszerűen működő kiszolgáló úthálózata.
A tervezett körforgalmi csomópont északi ága a külterületi szabályozási terven a 778 hrsz.-ú földút kiszélesítésével
szabályozott külterületi mezőgazdasági területeket feltáró út, mely az attól keletre levő meglevő gazdasági területet is
kiszolgálhatja. A tervezett körforgalmi csomópont a község keleti kapujában forgalomcsillapító szerepet is betölt egyúttal.
A tervezett úthálózat 16 m-es szabályozási szélességgel, 7 m-es burkolat szélességgel lehetőséget biztosít a község déli
lakóterületeinek keleti irányból, a tervezett csomóponton, illetve a Széchenyi utcán, mint gyűjtő úton keresztül történő,
megközelítésének javításában.
A javasolt területfelhasználás
A lakóterületek és a temetők szomszédságában javasolt a fentiek szerint a kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
elhelyezése, a lakóterület keleti oldalán levő beépítetlen terület lakóterületi „befejezése” javasolt, a kialakítható
telekszélesség lehetősség miatt a MÉSZ-ben már meglevő, de a területen nem alkalmazott Lf-3 építési övezet kijelölésével,
míg a további terület nem zavaró egyéb ipari gazdasági építési övezetben sorolása javasolt.
A gazdasági területeknek a lakóterülettől való funkcionális és vizuális védelmét, elhatárolását a gazdasági területeken
javasolt, telken belüli védő zöldterület hivatott biztosítani.
2.4. A Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület jellemzői, szabályozási előírásai
Kt-1, a meglevő temetők és bővítési területük, 1,2 ha
Lf-2, a meglevő falusias beépítés, 7 db telek, területe 1,08 ha
Lf-3, a meglevő építési övezet, falusias lakóterület , max 3 db telek, 0,3 ha
Gksz-2, területe 1,0 ha,

min. telekszélesség
min. telekterület
max. beépítettsége
min. zöldfelülete
max építménymagasság
szintterületi mutató

35 m
3000 m2
30%
30%
6,0 m
0,6

Gksz-3 , területe 2,3 ha,

min. telekszélesség
min. telekterület
max. beépítettsége
min. zöldfelülete
max építménymagasság
szintterületi mutató

35 m
3000 m2
40%
30%
9,0 m
0,9

Gip-1, területe 3,3 ha, min. telekszélesség
min. telekterület
max. beépítettsége
min. zöldfelülete
max építménymagasság
szintterületi mutató

40 m
3000 m2
40%
35%
9,0 m
0,9

Gip-2, területe 4,4 ha, min. telekszélesség
40 m
min. telekterület
4000 m2
max. beépítettsége
30%
min. zöldfelülete
40%
max építménymagasság 10,5,0 m
szintterületi mutató
0,9
Ev, véderdő, területe 900 m2
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Jellegfotók a beépítésre szánt fejlesztési területről

A Jókai Mór utca a tervezési terület nyugati
határán

A beépítésre váró terület a 43-as út felé nézve,
autó autó hátán….

…és mindez messzebbről

...és közelebbről, a Fő utcán, a temető mellett
nem szűnő forgalom

A tervezési terület a Fő utca felől nézve….egy
kis tavasszal..

A Jókai utcai temető bejárata

A megművelt tervezési terület

A Fő utca és Jókai utca keresztezése,
autóbuszmegállóval, 40 km/óra
sebességkorlátozással

A nyugat-kelet irányú dűlőút a területen
keresztül

A temető „rétegződése”

Jellegképek régi síremlékekkel

Távolban a 43-as utat kísérő fasor

A 43-as út felőli nézet a területről

A tervezési területhez csatlakozó Bánát utca
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KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT
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A TÁVLATI BEÉPÍTSRE SZÁNT FEJLSZTÉSI TERÜLET KÖZMŰELLÁTÁSA
KÖZMŰVIZSGÁLATOK
A tervezési terület Magyarcsanád beépített területétől délkeletre helyezkedik el, a területet északról a 43-as út, nyugatról a
Jókai Mór utca, délről a maros árterületét elhatároló töltés, keletről pedig a belterületi határ, illetve mezőgazdasági területek
határolnak.
A tervezési területtel szomszédos magyarcsanádi beépített területek ellátására a közműellátás kiépült. A térségben a
szomszédos beépítések igényeinek megfelelően így megoldott a vízellátás, a villamosenergia ellátás, a földgázellátás és a
távközlés, továbbá a felszíni vízelvezetésre nyílt árkos csapadékvíz elvezetés. A tervezési területet határoló 43-as út és a
Jókai Mór utcanyomvonalán a közműhálózati rendszerek vezetékei kiépültek, de magán a tervezési területen belül
közművezetékek nem találhatók.
A tervezési terület közművizsgálata a területről készített geodéziai térkép alapján, az üzemeltetők nyilvántartásainak a
felhasználásával, a helyszíni bejárás alapján szerzett tapasztalatokkal kiegészítve készült.
KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT A TÁVLATI BEÉPÍTSRE SZÁNT FEJLSZTÉSI TERÜLETEN
A településrendezési javaslat szerint az építésügyi előírásoknak megfelelően a terület legnagyobb részén Gksz és Gip
területet jelöl ki, valamint a meglévő lakóterület folytatásaként további 3 lakótelek alakítható ki.
A kedvező közlekedési adottságú tervezési területen belül a tervezett gazdasági kereskedelmi, szolgáltató és ipari
létesítmények, lakóépületek számára a környezetvédelmi igényeket is kielégítő teljes közműellátás kiépítése szükséges. A
teljes közműellátás biztosítására kiépítendő a terület vízellátása, szennyvízcsatornázása, csapadékvíz elvezetése, felszíni
vízrendezése, korszerű vezetékes energiaellátása és a vezetékes hírközlése.
A közműfejlesztési javaslat a kialakításra kerülő terület kiszolgálásához szükséges közmű infrastruktúra-fejlesztési
feladatokat határozza meg, amely keretében felül kell vizsgálni, hogy a javasolt beépítési lehetőség megvalósulása esetén a
tervezett vezetékek megfelelnek-e a várható igények kielégítésére.
A megengedett max. beépítési lehetőség megvalósulását követően a teljes közműellátás biztosítása esetén várható összes
közműigények (kerekítve):
Vízigény:
50 m3/nap
Az elvezetendő szennyvíz mennyisége:
45 m3/nap
Villamosenergia igény:
3,5 MW
Földgáz igény:
800 Nm3/h
A prognosztizált igények kielégítésének a lehetőségét a közmű-áganként készített fejlesztési javaslat rögzíti. A közműellátás
feltétele a műszaki kapcsolat biztosításán túl, a közműfejlesztési hozzájárulás befizetése közművenként alapbázis
fejlesztésre.
VÍZELLÁTÁS
Magyarcsanádon a komfortos közműellátás legfontosabb eleme, a vezetékes ivóvíz ellátás megoldott, a vízellátó hálózat a
beépített területeken 100 %-os szintre kiépítettnek tekinthető, az ivóvíz vezeték minden utcában kiépült. A vízellátást a
tágabb térség vízellátását is biztosító Makói Térségi Viziközmű kft biztosítja.
Az ellátás alapbázis szempontjából az Apátfalván lévő vízbázisban kitermelt vízzel történik. A Vízmű a Vízműtelepen
telepített kutakból termel ki ivóvizet, valamint van lehetősége a Magyarcsanádon lévő, jelenleg nem üzemelő tartalék
vízműkútjaiból is vizet kitermelni. Alapbázis szempontjából az Apátfalvi vízbázisban kitermelt vízmennyiség elegendőnek
tekinthető. A vízellátó hálózati rendszeren a Vízműtelepen 2x125 m3-es térszíni tározó és egy 100 m3-es hidroglóbusz
üzemel, a hálózati rendszerben víznyomás mindenhol megfelelő.
A jelenlegi tervezési terület a település beépített részének délkeleti széle mellett helyezkedik el, a tervezési területet határoló
Jókai Mór utca nyomvonalán dn 100-as ac, míg a Fő út nyomvonalon, a déli oldalon dn 125-ös ac vezeték üzemel.
Az építendő vezeték az Apátfalva-Magyarcsanád közös vízellátó hálózatának nyomászónájához csatlakozik, ebben a
zónában a víznyomást az Apátfalva területén lévő 100m3-es hidroglóbusz vízszintje határozza meg.
A tervezett létesítmények ivó- és tüzivíz ellátására a kiszabályozott közterületi utak nyomvonalán a Jókai és a Fő utcai
vezetékekhez csatlakozó új körvezetékes hálózatot kell építeni. A tervezési területen belül dn 100-as-paraméternél kisebb
keresztmetszetű vezeték a megfelelő tűzivízigény biztosítása érdekében nem építhető. Az építendő vízellátó hálózatra a
biztonságos tüzivíz ellátás érdekében a rendeletekben előírt sűrűségben föld feletti tűzcsapokat kell elhelyezni. Ha a
mértékadó tüzivízmennyiség meghaladja a 100-as vezetékről vételezhető mennyiséget (kb 850 l/min), akkor tüzivíztározó
medencét, medencéket kell építeni.
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VÍZELVEZETÉS
Szennyvízelvezetés
Magyarcsanád jelenleg a 100 %-os szintre kiépített vízellátó és gázellátó hálózata ellenére nem rendelkezik
szennyvízcsatorna hálózattal, amellyel az ingatlanoknál keletkező szennyvizet korszerű módon lehetne elvezetni és egy
helyi vagy regionális szennyvíztisztító telepen megtisztítani. A keletkező szennyvizeket az ingatlanok telkein zömmel
elszikkasztják, illetve zárt szennyvíztározó medencékben tárolják, amelyekből az összegyűlt szennyvizeket
szippantókocsikkal a kijelölt leürítőhelyekre szállítják. A magyarországi gyakorlatnak megfelelően valószínűsíthető, hogy a
zárt szennyvíztározó medencék vízzárósága nem megfelelő, abból a nagy szervesanyagtartalmú (mosószerek) szennyvizek
a talajba kerülnek, és a talajt és a talajvizet szennyezik. A folyamat a talajvíz, és ezzel a szinte minden ingatlan kertjében
található kút vizének elnitrátosodásához és elfertőződéséhez vezethet.
A település talajának és talajvizének védelme érdekében a szennyvízcsatorna hálózat megépítését határozták el, a hálózat
kiépítése jelenleg már folyamatban van a rendszer átadása 2014. nyarán várható.
A szennyvízcsatorna hálózattal elvezetett szennyvizeket átemelő berendezésekkel és nyomóvezetékeken a Makói
szennyvíztisztító telepre fogják továbbnyomni, ahol azok megtisztításra kerülnek.
A tervezési területen a tervezett létesítmények megvalósulása esetén várhatóan 45 m3/nap szennyvíz fog keletkezni. A
szennyvizek elvezetését a talaj- és talajvíz védelme érdekében elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózaton
keresztül kell megoldani.
A tervezési területet határoló utcák nyomvonalán a Fő utcában és a Jókai utcában a szennyvízcsatornákat már
megtervezték, arra az engedélyeket beszerezték, a csatornák megépítése 2014. nyarára várható.
A tervezési területen tervezett utcák nyomvonalán a szennyvízcsatornák a terület északi részén a Jókai utcai
szennyvízcsatornára gravitációsan rácsatlakoztatható. A terület déli, mélyebben fekvő részein építendő szennyvízcsatornák
már várhatóan nem csatlakoztathatók rá a Jókai utcai csatornára, ezért itt szennyvíz átemelő berendezés létesítése
szükséges, amelyből nyomóvezeték juttatja el a szennyvizeket a befogadó gravitációs csatornába.

Csapadékvíz elvezetés
Magyarcsanád község a Belezi csatorna vízgyűjtőterületén helyezkedik el, a település területére eső csapadékvizek ebbe a
vízfolyásba gravitálnak. A csatorna VIZIG kezelésű vízfolyás, a kezelő a Szegedi Vízügyi Igazgatóság. A Belezi csatorna
befogadója a Maros, majd annak a befogadója a Tisza. A végső befogadó a Duna.
A Belezi csatorna medre nagyrészben rendezett, de vannak rendezetlen szakaszai is, ahol a meder növényzettel benőtt,
feliszapolódott.
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A tervezési területre eső csapadékvizek a területen jelenleg elszikkadnak, illetve kis részük déli irányban folynak le. Itt a
belterület déli határán a Belezi csatorna egy mellékága található, amely a vizeket nyugati irányban szállítja el a Belezi
csatornába.
A tervezési területen létesítendő építmények, utak, parkolók burkolt felületeire eső, megnövekedett mennyiségű, gyorsan
elvezetendő csapadékvizeket továbbra is a belterület déli határán található Belezi csatorna mellékágába lehet bevezetni. A
továbbtervezés során kell ellenőrizni, hogy a megnövekedett csapadékvizek fogadására a meglévő mellékág mérete
elegendő-e, amennyiben nem, akkor bővítéséről kell gondoskodni.
A tervezési területen belül, - ahol azt a gravitációs viszonyok lehetővé teszik - a csapadékvizek elvezetésére zárt
csapadékcsatornákat javasolunk építeni, ez lehetővé teszi az esetlegesen szennyeződésnek kitett helyeken az olajfogók
elhelyezését.
Mind a csapadékvíz szikkasztásnál, mind pedig a patakba való vezetésnél nagy figyelmet kell arra fordítani, hogy a
szennyezett csapadékvizeket sem elszikkasztani, sem pedig befogadóba vezetni nem szabad. Így azokon a helyeken, ahol
a csapadékvizek szennyezésének veszélye fennáll, ott az elvezetés előtt hordalék, illetve szénhidrogén-származék eltávolító
berendezés alkalmazása szükséges.
ENERGIA ELLÁTÁS
A tervezési terület korszerű, környezetbarát, komfortos, automatikus üzemvitelű energiaellátása csak vezetékes
energiahordozóval biztosítható. A településen, így a tervezési terület kiszolgálására is vezetékes energiahordozók közül a
villamosenergia és a földgáz vehető figyelembe.
Energetikailag, beruházási és üzemeltetési költségeket is figyelembe véve a legkedvezőbben, a villamosenergia világításra
és erőátviteli célú energiaigények kielégítésére, a földgáz komplex termikus célú energiaellátásra alkalmas.
Villamosenergia ellátás
A település villamosenergia ellátásának üzemeltetője az EDF-DÉMÁSZ Hálózati Elosztó kft.
Magyarcsanád villamosenergia ellátása 20 kV-os feszültségszinten történik. A 20 kV-os hálózatot 120/20 kV-os
alállomásokról táplálják be. A körzet hálózatának betápláló alállomásai a Makó és a Mezőhegyesi 120/20 kV-os alállomások,
amelyeknek a 120 kV-os betáplálása az országos 120 kV-os hálózati rendszerről biztosított. Az alállomásokból induló 20 kVos hálózati rendszer fűzi fel a fogyasztói transzformátorokat. A transzformátorokról táplált kisfeszültségű hálózatról történik
közvetlenül a fogyasztói igények kielégítése.
A tervezési területen a Budai Nagy Antal utca, Fő utca nyomvonalon üzemel oszlopokra fektetett 20 kV-os szabadvezeték,
amely a Fő utca, Jókai utca kereszteződésében lévő transzformátor állomást táplálja be.
A tervezési terület térségében levő fogyasztók a transzformátor állomásról táplált kisfeszültségű hálózatról épített
bekötéseken keresztül kapnak ellátást. A kisfeszültségű villamosenergia elosztás a térségben vagy oszlopon vezetett
szabadvezetékkel, vagy pedig légkábelekkel történik.
Az első, kisebb villamosenergia igényű fogyasztók ellátása a meglévő hálózatról és a transzformátor állomásról kielégíthető.
További kisebb igények a transzformátor állomás gépcseréjével is biztosíthatók. A távlatra prognosztizált 3,5 MW
villamosenergia igény kielégítésére a meglévő 20 kV-os ellátó rendszer nem alkalmas, ekkora többlet igény kielégítésére új
kábelkörök építése min 3 db 1,2 MVA-es transzformátor állomás telepítése szükséges. A területen építettházas, illetve
építményben elhelyezett transzformátor állomások elhelyezését javasoljuk, a területen belüli 20 kV-os és a 0,4 kV-os
hálózatot földkábelekkel javasoljuk kiépíteni.
Földgáz ellátás
Magyarcsanád földgázellátását az ÉGÁZ-DÉGÁZ Makói Üzemigazgatósága szolgálja. Az ellátás bázisa a MOL Nyrt.
kezelésében levő, egységes hálózati rendszerként üzemelő országos nagynyomású földgáz szállítóhálózat, amely döntő
hányadban a nemzetközi vételezéssel vásárolt energiát és a helyi földgázmezőkből kitermelt földgázt szállítja a gázátadó
állomásokhoz. A gázátadó állomások mellett üzemelő nyomáscsökkentő állomásokon állítják elő azt a nagy-középnyomású
gázt, amellyel a szolgáltatók által üzemeltetett ellátó hálózatot táplálják be. Az egyes települések gázfogadójához a gáz
nagy-középnyomáson érkezik. A gázfogadóktól az elosztás már vagy közvetlen a nagy-középnyomású vezetékről, vagy
körzeti nyomáscsökkentők közbeiktatásával közép-, esetleg kisnyomású elosztóhálózattal történik.
A térség földgázellátásának bázisa a Makó északi szélén elhelyezkedő gázátadó állomás, amelynek betáplálása
Hódmezővásárhely és Makó között üzemelő országos nagynyomású hálózatról északi irányból épült ki. A gázátadó mellé
telepített nagy/nagy-középnyomású nyomás-szabályozó biztosítja Makó és körzete településeinek gázellátását. A Makói
nagy/nagy-középnyomású nyomás-szabályozótól egy nagyközépnyomású vezeték indul Apátfalva irányába, a
nyomáscsökkentő Apátfalva északnyugati szélén van megépítve.
A földgázellátás bázisa a település gázfogadója, amelyről az elosztás középnyomású hálózattal épült ki. A fogyasztói
igények kielégítése helyi egyedi nyomáscsökkentők segítségével biztosított.

37

Magyarcsanád beépített területén a meglevő építmények, családi házak és üzemek ellátására minden utcában kiépült a
középnyomású földgáz vezeték. A középnyomású vezetékről épített bekötések táplálják a helyi egyedi nyomáscsökkentőket,
amelyről a fogyasztók kielégíthetőek.
A tervezési területen az új létesítmények prognosztizált földgáz igénye 800 Nm3/nap. Az ÉGÁZ-DÉGÁZ kft ezt az igényt
alapbázis szempontjából szolgáltatni tudja.
Jelen tervezési terület Magyarcsanád beépített területe mellett található, így várható, hogy a fellépő első kisebb
gázigényeket a Jókai utca és a Fő utca vezetékének továbbépítésével ki lehet elégíteni. A távlati nagyobb igények ellátására
azonban a távolabb lévő nagyobb átmérőjű vezetéktől kell szintén nagyobb átmérőjű vezetéket kiépíteni.
A gázellátás másik alternatívája a tartályos gázellátás, erre már több szolgáltató is rendelkezésre áll.
A területen belüli, a későbbiekben kialakítandó utak nyomvonalán kell a földgázellátó hálózatot kiépíteni. A területen belüli
ellátást középnyomású hálózati rendszerrel javasoljuk megoldani.
Az elosztó hálózatról létesített bekötésekre telkenként helyi egyedi nyomásszabályozókat kell telepíteni, amelyekkel
előállított kisnyomású földgázzal lehet közvetlen a fogyasztói igényeket kielégíteni. A tervezési területen a közép- és
telkeken belül a kisnyomású hálózat is csak földalatti elhelyezéssel építhető. Az épületek homlokfalára gázvezeték nem
helyezhető el.
ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
Vezetékes hírközlési létesítmények
magyarcsanád vezetékes távközlési szolgáltatója az INVITEL Zrt. A település 62-es távhívó számon csatlakozik az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz. A hálózat vegyesen, földkábelekkel vagy oszlopokra szerelt légkábellel
épült ki.
Az autópálya északi oldalán egy hírközlési földkábel épül majd, melynek nyomvonalát a későbbi építéseknél figyelembe kell
venni.
A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon történik. Ezért az igénylők
ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján történik. A szükséges hálózatfejlesztést a szolgáltató saját
beruházásként valósítja meg.
Az új beépítésű területeken a távközlési hálózatfejlesztést már a területfejlesztéssel egyidejűleg földkábelekkel célszerű
kivitelezni.
Vezeték nélküli hírközlési létesítmények
A távközlési ellátottságot lényegesen növeli a mobiltelefonok használata. Ennek területi korlátja nincs. Magyarcsanádon
valamennyi vezeték nélküli táv- (T-COM, Telenor, Vodafone,) és hírközlési szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud
biztosítani.

KÖRNYEZET- TÁJ- ÉS TERMÉSZETVÉDELEM, TÁJ- ÉS KÖRNYEZETALAKÍTÁS
(a hatályos tervi munkarésszel egységes szerkezetben)
Magyarcsanád hatályos településrendezési terve tartalmazza a 2/2005.(I.11.) sz. Kormányrendeletben előírt Környezeti
Értékelés (KÉ) tartalmi követelményeinek megfelelő tartalommal elkészített környezetalakítási – környezetvédelmi kötelező
alátámasztó munkarészt.
A jelen tervfejezetet a hatályos tervi szakági munkarésszel egységes szerkezetbe foglalva lettek összeállítva a módosítás
miatt szükségessé vált konkrét szövegváltozások, kiegészítések. (Az egységes szerkezeten belül a jelen kiegészítő
javaslatoktól való megkülönböztetés érdekében dőlt, kisebb betűvel írva olvashatók a hatályos tervhez készült szövegrészek).
A hatályos tervi szakági munkarészt alapul véve fogalmazzuk meg tehát a jelen tervmódosításhoz szükséges
kiegészítéseket, figyelembe véve az időközben az M43 autópálya tervezése kapcsán elkészült egyéb környezetvédelmi
tervelőzmények eredményeit is.
Mindenek előtt azonban ismertetjük a tervezés előkészítési eljárás kötelezően előírt részeként lefolytatott előzetes
véleménykérési eljárás környezet- táj- és természetvédelmi, környezetalakítási szempontból releváns eredményeit.
Az Étv 9.§ (2) bekezdés szerinti előzetes véleménykérés mellett az önkormányzat ugyanis kikérte a környezet védelméért
felelős szervek véleményét a tervhez esetlegesen készítendő Környezeti Vizsgálat (KV) szükségességét illetően is, a
2/2005.(I.11.) sz. Kormányrendeletben (Kr) előírtaknak megfelelően. Az előzetes véleménykérés az Önkormányzat tárgybani
döntésének megalapozáshoz vált szükségessé, ugyanis a tervművelet a Kr szerinti „eseti meghatározás alapján eldöntendő”
kategóriába tartozik /Kr. 1.§(3) a),b) pont/. A várható környezeti hatások jelentőségének eldöntéséhez szükséges szakmai
vélemények kialakításához az önkormányzat megküldte az összeállított szükséges dokumentációt, az előírt jogszabályi
tartalommal. Az erre beérkezett vélemények az alábbiak szerint értékelhetők:
- a KV szükségességét illetően 6 db írásos vélemény érkezett be:

38

ezek közül a KV lefolytatását nem tartotta szükségesnek 5 vélemény (Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szerv, Csongrád M. Kh. Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Csongrád M. Kh. Kulturális Örökségvédelmi Iroda,
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság)
- a Csongrád Megyei Kh. Éh. Állami Főépítész „az épített környezetre vonatkozóan” a „környezeti értékelés
munkarész kidolgozását szükségesnek” tartja, mivel „új beépítésre szánt területek kerülnek kijelölésre”.
Az Állami Főépítész által szükségesnek tartott környezeti értékelési munkarész a KV lefolytatása nélkül is a
tervdokumentáció kötelező munkarésze /OTÉK 3.§ 3) 2. pont/ és mint ilyent, a tervmódosítás amúgy is tartalmazni fogja azt.
A fentieken túl a KV eljárás mellőzését az a tény is indokolja, hogy egyrészt az érintett M43 autópálya szakaszra már
előzetesen elkészült a Részletes Környezeti Hatástanulmány és a beruházás érvényes környezetvédelmi engedéllyel
rendelkezik, így a településrendezési szintű KV lefolytatása oka-fogyottá vált, hiszen az előzménytervek a várható környezeti
hatásokat már nagyságrendileg alaposabb mélységben vizsgálták, másrészt a délkeleti belterületi fejlesztési terület már a
hatályos tervben is beépítésre szánt területként megjelölt, vagyis településtervi szinten az nem új beépítésre szánt terület.
-

Ezen érveket alapul véve Magyarcsanád Község a 2012. szeptemberi első ülésén döntést hoz a Környezeti vizsgálat
szükségtelenségéről. (az egyeztetési anyag kísérőleveléhez csatolva).
A településrendezési terv módosítás környezeti munkarészeit a fentiek figyelembe vételével készültek. A tervelőzmény 4.
számú „A településrendezési terv környezeti hatásainak értékelése” c. fejezetében foglakozott a környezetvédelmi
szakterületekkel, emellett külön fejezet („3. Táji, zöldfelületi és környezetalakítási javaslatok”) tartalmazta a tájrendezési és
zöldfelületi alátámasztó munkarészeket.
A környezeti tervmódosítási javaslatokat és a környezeti értékelési tervelemeket e két fejezet egységes szerkezetbe foglalt
szövegében ismertetjük, feldolgozva az időközben elkészült környezetvédelmi engedély- és tervelőzményeket is. Ezeket az
alábbiak szerint ismerteti az „M43 gyorsforgalmi út Makó-Csanádpalota(o.h.) közötti szakasz Környezetvédelmi
teljesítményértékelése (Utiber Kft. 2010.07., Msz.: 42.607):
„A Közúti Beruházó Kft. 1993-ban az Autópálya Igazgatóság megbízásából elkészítette az M43 autópálya M5 (Szeged) Országhatár (Csanádpalota) közötti szakaszának tanulmány tervét, amely 1995-ben környezetvédelmi engedélyt kapott.
2006-ban az Nemzeti Autópálya Zrt. az Európai Unió hivatalos lapjában közzétett nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként,
megbízást adott az UTIBER Kft-nek az M43 gyorsforgalmi út Makó-Csanádpalota/Nagylak (34+600-57+406 km sz. között)
szakasz engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére.
A környezetvédelmi engedélyt az Alsó – Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség az M43 autópálya teljes szakaszára
kiadta 1995-ben. A KHVM Állami Autópálya Kezelő Kht. kérelmére a Kht. megbízásából az UVATERV Rt. által elkészített és
benyújtott RKHT alapján az ATIKÖFE 24.160-12/1995. sz. környezetvédelmi engedélyét módosította 1999-ben, a már
engedélyezett nyomvonal helyett az M43 autópálya létesítését és üzemeltetését két nyomvonalon engedélyezte azzal a
feltétellel, hogy csak az egyik valósulhat meg. Az Országos Környezet – és Vízügyi Főfelügyelőség 2004-ben az M43 autópálya
környezetvédelmi engedélyét határozatlan időre módosította.
A Nemzeti Közlekedési Hatóság építési engedélyt adott ki KU/KF/455/41/2007. számon, az M43 autópálya Makó –
Csanádpalota/Nagylak (országhatár) közötti szakaszra 2007. december 18-án.
1. A Környezetvédelmi engedély száma: 24.160-12/1995. Kiadta: Alsó – Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség
Érvényességi ideje: 2005. december 31.
2. Környezetvédelmi engedély módosítása: 46.315-46/1999. Kiadta: Alsó – Tisza vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség,
Érvényességi ideje: 2005. december 31.
3. Környezetvédelmi engedély módosítása: 14/3489-2/2004
Kiadta: Országos Környezet – és Vízügyi Főfelügyelőség, Érvényességi ideje: Határozatlan …”
Az M43-as autópálya tendertervéhez környezetvédelmi tervet készítettet az UTIBER Kft. a korábbi Környezetvédelmi
hatástanulmány, és az ahhoz 2010-2011-ben készített teljesítményértékelő felülvizsgálat alapján, valamint a jelenleg érvényben
lévő jogszabályok figyelembevételével.

A fentieken túl természetesen felhasználtuk és elemeztük magának a teljesítményértékelésnek a szövegét is, a tervezési
feladatunkat képező Kövegyi komplex pihenő területére koncentrálva.
Környezetvédelem, környezeti értékelés
A rendezési terv meghatározó célja a környezetminőség kedvező állapotának megőrzése és javítása olyan településszerkezet kialakításával, amely az
életminőség kedvezőbbé tételét szolgálja, nem okoz környezetvédelmi konfliktusokat és biztosítja a település fenntartható fejlődését.
Levegőtisztaság védelme
Az országos és megyei településrendezési tervek a dél-romániai irányú M43 gyorsforgalmi út térségi szakaszát úgy határozták meg, hogy az érinti
Magyarcsanád közigazgatási területét. Ha a Temesvár irányú útvonal már Makó közelében délre fordulna az összes forgalomnövekedés jóval kisebb
lehetne. Az előírt nyomvonal révén ugyanakkor Nagylak térségéből már az Arad „magasságából” érkező forgalom is az autópályára kerülhet,
tehermentesítve a 43. sz. főutat. A nyomvonal tehát a település szempontjából kedvező, hiszen lehetőség van a főút meglévő forgalmának
csökkentésére. Különösen fontos, hogy lehetőség nyílik az átmenő teherforgalom kötelező elterelésére. A belterület közlekedési eredetű levegő-,
valamint zaj-, és rezgésterhelése így a jövőben jelentősen csökkenthető, mert a gyorsforgalmi út a településtől több kilométer távolságban helyezkedik el.
Fontos, hogy az új út mentén a jogszabályok alapján kialakítandó védőnövényzet is kialakításra kerüljön. Az Apátfalvát és Magyarcsanádot elkerülő út
kialakítása már nem ennyire kedvező beavatkozás lenne, mert az út ugyanis jóval közelebb vezetne a belterülethez.
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Levegővédelmi szempontból kedvező, hogy a településrendezési terv csak kis területen és perifériális
elhelyezéssel jelöl ki ipari gazdasági terület felhasználást. A kijelölt iparterület csak az OTÉK szerinti „környezetét nem
szennyező” tevékenységeknek adhat teret, miután egyik oldalról a meglevő belterülethez (lakóterülethez és a községi
temetőhöz) kapcsolódik. Az egyéb gazdasági területek túlnyomórészt meglévő mezőgazdasági üzemi területek, nincs üzemi mértékű

és összetételű levegőszennyezésük.
A levegő minőségének javítása, a szennyezések kiszűrése érdekében fontos a közterületek és zöldterületek intenzív növénytelepítése, az
utcák egységes fásítása. Kiemelten a Fő utca közlekedési eredetű levegőszennyezésének mérséklése érdekében sürgető feladat az
intenzív fásítás.
Amennyiben a Nagyszentmiklós felé vezető új közúti kapcsolat megvalósul, jelentékeny, de a lakóterülettől távol jelentkező
levegőszennyezés fog megjelenni a 4425 j. közút mentén, amely a belterület nem terheli.

Az M43 autópálya -49+380 km.sz-ében tervezett Kövegyi komplex pihenőhely megépítése és üzembe-helyezése
levegőtisztaság-védelmi szempontból a településre nézve többletterhelést nem eredményez. Az M43 érintett szakaszára
készített környezetvédelmi hatástanulmányok (Uvaterv, Utiber, 1994-2007.) és környezeti teljesítményértékelés (Utiber,
2010-11.) a pihenő tekintetében nem állapít meg légszennyezési terhelést.
A belterületen tervezett egyéb ipari gazdasági terület levegőtisztaság-védelmi szempontból más típusú problémát
is felvethet. A területet megközelítő forgalom, ezen belül is a teherforgalom szükséges szabályozása mellett elő kell írni a
telephelyi légszennyezés olyan szintre való mérséklését, hogy ez a közeli lakó- és egyéb belterületeken ne okozzon a fenti
határértékeket túllépő terhelést.
Ennek érdekében háromféle megoldást javasol, illetve ír elő a terv:
- a területre ne kerülhessen zaj- és rezgésvédelmi szempontból zavaró mértékben terhelő tevékenység, illetve
technológia (ezek megítélése az engedélyezési tervszinten lehetséges, de településrendezési szinten is szükséges a
probléma „keretszabályozás” szintű kezelése),
- amennyiben az iparterületre mégis potenciálisan a levegő szennyezésével járó tevékenység települ, el kell érni,
hogy ez csak olyan technológiailag zárt térben jelenhessen meg, amelynek megfelelő szűrő – tisztítóberendezéssel való
kialakítása megakadályozza a terhelő anyagok szabad légtérbe jutását és a terhelés telekhatáron túli érvényesülését,
- a fentieken túl a terv előírja az épületek szabadonálló telepítésével az elő- oldal- és hátsókertek kialakításával a
területi védelmet, továbbá ezen, beépítéstől mentes telekhatár menti sávok többcélú védőzöld felülettel való kialakítását,
védőfásítását.
A fenti védelmi intézkedések egyenkénti vagy kombinált alkalmazásával elérhető, hogy a gazdasági (ipari) terület
telekhatárán túl káros mértékű légszennyezési ártalmak kizárhatók legyenek.
Zajvédelem
Az M43 gyorsforgalmi út zajhatása lakóterületet nem fog érinteni. A 43. sz. főút zaj-, és rezgésterhelése az M43 fejlesztése révén csökkenni fog. Az egyéb
közutak és a vasút hatása minimális marad a későbbiekben is.
Mivel a településrendezési terv nem tartalmaz új lakóterület kijelölést, s csak a lakóterületektől távolabb eső meglévő üzemi területeket sorolja
kereskedelmi-gazdasági területbe, ezért zavaró zajhatások valószínűleg nem lépnek fel a továbbiakban sem.
A 8/2002.(III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletével összhangban az üzemi, kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységből származó
zajterhelés határértékei a következők:
-

Zöldterület, védett természeti terület, temető, egészségügyi, szociális intézmény, iskola területén:
nappal 45 dB; éjszaka 35 dB.
Falusias lakóterületen nappal 50 dB; éjszaka 40 dB.
Vegyes területen és kertes mezőgazdasági területen nappal 55 dB; éjszaka 45 dB.
Gazdasági területen – beleértve az általános mezőgazdasági területet is – nappal 60 dB; éjszaka 50 dB.

Az értékek betartása mellett a zavaró hatások eltűrhetők.
Amennyiben a Nagyszentmiklós felé vezető közúti, sőt elsősorban a vasúti kapcsolat létrehozásra kerül zaj-és rezgésvédelmi szempontból komolyabb
zavaró hatások lehetőségére kell felkészülni. A tervezés, illetve a fejlesztés előkészítése során nagyon körültekintően kell eljárni. A vasutat lakóterületi
környezetben kell átvezetni, s ezt bonyolítja még a keresztezés az I. rendű főúttal.

Az M43 autópálya -49+380 kmsz-ében tervezett Kövegyi komplex pihenőhely megépítése és üzembe-helyezése
zaj- és rezgésvédelmi szempontból a településre nézve többletterhelést nem eredményez. Az M43 érintett szakaszára
készített környezetvédelmi hatástanulmányok (Uvaterv, Utiber, 1994-2007.) és környezeti teljesítményértékelés (Utiber,
2010-11.) a pihenő tekintetében nem állapít meg káros mértékű zajszennyezési terhelést. Az autópálya szakaszon javasolt
zajvédelmi fal építés a tervezési területet nem érinti. Az előtervek általánosságban javasolják az autópálya menti területek
növénytelepítését, fásítását, amely a gépjárműforgalomból származó zaj terjedését gátolja.
A belterületen tervezett egyéb ipari gazdasági terület zaj- és rezgésvédelmi szempontból más típusú problémát is
felvethet. A területet megközelítő forgalom, ezen belül is a teherforgalom szükséges szabályozása mellett elő kell írni a
telephelyi zaj- és rezgéskeletkezés olyan szintre való mérséklését, hogy ez a közeli lakó- és egyéb belterületeken ne
okozzon a fenti határértékeket túllépő terhelést.
Ennek érdekében háromféle megoldást javasol, illetve ír elő a terv:
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a területre ne kerülhessen zaj- és rezgésvédelmi szempontból zavaró mértékben terhelő tevékenység, illetve
technológia (ezek megítélése az engedélyezési tervszinten lehetséges, de településrendezési szinten is szükséges a
probléma „keretszabályozás” jellegű kezelése),
- amennyiben az iparterületre mégis zajos tevékenység települ, el kell érni, hogy ezek csak olyan zárt térben
jelenhessenek meg, amelyek zajgátló épületszerkezeti illetve technológiai kialakítása megakadályozza a terhelés
telekhatáron túli érvényesülését,
- a fentieken túl a terv előírja az épületek szabadonálló telepítésével az elő- oldal- és hátsókertek kialakításával a területi
védelmet, továbbá ezen, beépítéstől mentes telekhatár menti sávok többcélú védőzöld felülettel való kialakítását,
védőfásítását.
A fenti védelmi intézkedések egyenkénti vagy kombinált alkalmazásával elérhető, hogy a gazdasági (ipari) terület
telekhatárán túl káros mértékű zaj- és rezgésártalmak kizárhatók legyenek.

-

Vízvédelem
A településrendezési terv biztosítja a felszíni és felszín alatti vizek védelmét egyaránt. A felszíni vizek védelme érdekében elsősorban figyelembe kell venni
a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Kormányrendelet előírásait.
A településen az ezidáig levő csatornázatlanság mellett a meglévő lakó és egyéb funkciók folyamatos veszélyt jelentenek a felszín alatti és felszíni vizekre
egyaránt. A csatornahálózat kialakítása ezért volt kiemelten fontos, mind az emberi egészség, mind a táj-, és természetvédelem szempontjából. Az építési
szabályzat a csatornahálózatra való kötelező rákötést ír elő arra az esetre, ha a közterületi vezetékszakasz kiépítésre került.
Mezőgazdasági területen az építés feltétele a zárt szennyvíztároló vagy az egyedi szennyvíztisztítás. Ezzel megelőzhető a felszíni vizek szennyezése. A
szabályzat kihangsúlyozza továbbá, hogy tisztítatlan szennyvizet elszikkasztani nem lehet.
A felszín alatti vizek védelme szempontjából a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet előírásait kell figyelembe venni. A
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Magyarcsanád
érzékeny területnek minősül.
Az építési szabályzat kizárja minden olyan környezetszennyező létesítmény kialakítását, amely akár a felszín alatti, akár felszíni vizekre potenciális veszélyt
jelent. (kommunális hulladéklerakó, veszélyes hulladéktároló telephely, hígtrágyás állattartó telep).

Az M43 autópálya -49+380 kmsz-ében tervezett Kövegyi komplex pihenőhely megépítése és üzembe-helyezése
vízvédelmi szempontból a környezetre nézve többletterhelést nem eredményezhet. Az M43 érintett szakaszára készített
környezetvédelmi hatástanulmányok (Uvaterv, Utiber, 1994-2007.) és környezeti teljesítményértékelés (Utiber, 2010-11.) a
pihenő tekintetében nem állapít meg vízszennyezési terhelést. Az autópálya szakaszon javasolt vízelvezető rendszer
kiépítése a tervezési területet vízelvezetését is megfelelően megoldja. A Kövegyi komplex pihenő létesítményeiben
keletkező szennyvizek kezelésére a következő alternatívák lehetségesek: A): helyi tisztítóberendezésben történik a tisztítás,
a szabványban előírt mértékben, míg a tisztított víz elvezetése a befogadóba zárt csatornán/nyílt árkon keresztül. B): a
környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kiépített zárt tározóban történik az átmeneti elhelyezés, ahonnan tengelyen
szállítják el a befogadó műtárgyig.
A településrendezési tervben előzetesen, funkció nélkül kijelölt beépítésre szánt (tartalék)terület elsődlegesen
gazdasági területként való felhasználása csak az előzetesen előírt teljes közművesítés kiépítése esetén valósítható meg. A
közmű kiépítés előközművesítésként kell, hogy megvalósuljon, környezetvédelmi szempontból kiemelten a viziközművek,
ezen belül is a vízelvezető létesítmények, csatornák tekintetében. A nem szennyező ipari és kereskedelmi szolgáltató
gazdasági területek MÉSZ előírásoknak megfelelő kialakítása a felszíni és talajvizek szennyezésével nem járhat, a
szennyezett vizek a területről zárt csatorna rendszerben elvezetendők a tisztítóba.
Mivel a terület déli oldala a Maros árvédelmi töltésével határos, figyelemmel kell lenni a vonatkozó árvízvédelmi – biztonsági
szempontokra is, amelyek a töltés állagvédelmét szolgálják. Az előírások a töltéslábtól számított 10 m megbontásának,
beépítésének és fásításának tilalmát fogalmazzák meg. Ezért ezt a sávot a tervezett gazdasági telephelyi kiosztásban
beépítéstől mentes, telken belüli speciális védőzöldsávként van kijelölve, ahol növénytelepítési korlátozást szükséges
érvényesíteni: a 10 m-es vízügyi védősáv akadálymentes gyepsávként alakítandó ki, fák és cserjék telepítése csak a zöldsáv
10 m-en kívüli részén engedélyezhető. A vízügyi védősávot folyamatos kaszálással kell mentesen tartani a fásszárú
növényzet spontán betelepülésétől.
A föld védelme
A termőföld védelme fokozottan érvényesítendő, mivel Magyarcsanád jó termőhelyi adottságú szántóterületekkel rendelkezik. Belterület növelést nem
javasol a terv, és a beépítésre szánt területek növelését is csak a mezőgazdasági üzemi területek térségében teszi lehetővé, kisméretű korrekcióként,
valamint a Kövegyi komplex pihenő kiépítéséhez. (A belterülethez kapcsolódó gazdasági terület kialakítás TSZT szinten nem jár újabb termőterület igénybe
vétellel, mert már beépítésre szánt területen valósul meg. Ez persze nem mentesít a későbbi földvédelmi eljárás lefolytatásának kötelezettsége alól.) A
művelésből való kivonás a föld védelméről szóló törvénnyel összhangban fokozatosan a valós igényeknek megfelelő ütemezéssel történhet.
A termőföldek védelmét és rendeltetésének megfelelő használatát a terv a mezőgazdasági területek hagyományos tájhasználatának, a kialakult racionális
földhasználatnak és a természetvédelmi, környezetvédelmi követelményeknek megfelelően differenciált szabályozással biztosítja. A tervben ennek
megfelelően kiemelt hangsúlyt kap az árutermelésre kiválóan alkalmas termőföldek védelme, felaprózódásának megakadályozása és rendeltetésének nem
megfelelő beépítés megakadályozása.

Az M43 autópálya -49+380 kmsz-ében tervezett Kövegyi komplex pihenőhely megépítése és üzembe-helyezése
földvédelmi szempontból a környezetre nézve minimális többletterhelést eredményez, mivel termőterület kivonását teszi
szükségessé. Az M43 érintett szakaszára készített környezetvédelmi előzmények (hatástanulmányok, engedély- és kiviteli
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tervek, környezeti teljesítményértékelés) a pihenő tekintetében figyelembe veszik föld- és talajvédelmi szempontokat. A
talajvédelmi tervek számoltak a szükséges humuszleszedési és deponálási műveletekkel, továbbá meghatározzák a
művelés alóli kivonás költségeit, amelyek a termőföld védelmi alapba fizetendők.
Az autópálya nyomvonalának és kapcsolódó létesítményeinek terület igénybevételére elkészültek és benyújtották a
szükséges művelés alóli kivonási terveket. A Kövegyi komplex pihenőhely területigénybe vétele a hatályos
településrendezési tervhez képest, ahol csak az autópálya volt tervezett két, vagy egyoldali pihenő nélkül, mintegy plusz 17
ha termőterületet érint, amely jelenleg viszonylag jó minőségű (Sz 2 oszt.) szántó terület (a szántóterületi települési átlag:
33,3 AK/ha). Mivel ez a települési átlagnál valamivel jobb minőségű szántókategória, az engedélyezés során szükségessé
vált a földvédelmi előírások közül a helyhez kötött beruházásokra vonatkozó kivételi szabály alkalmazása. A
településrendezési terv készítése során az előzetesen kivonásra tervezett területen túl további termőföld kivonási igény nem
merült fel, a környezetvédelmi tervelőzményekben és engedélyekben megfogalmazott földvédelmi előírásokon túl továbbiak
megfogalmazása nem vált szükségessé. Ezzel a terv összhangban áll a Csongrád Megyei Földhivatal előzetes
véleményével, amely – többek közt - a termőfölddel való minél takarékosabb bánásmódra hívja fel a figyelmet.
Állásfoglalásában ugyancsak foglalkozik a terv biológiai aktivitásérték (BAÉ) egyensúlyának szükségességével is, amellyel a
terv táji – zöldfelületi munkarésze foglalkozik (Az ezt követő fejezet).
A településrendezési tervben előzetesen, funkció nélkül kijelölt beépítésre szánt (tartalék)terület elsődlegesen
gazdasági területként való felhasználása előzetes földvédelmi feltételhez nem kötött, miután már belterületbe sorolt terület
felhasználásáról van szó. Mindazonáltal, a terület igénybevétele, beépítése során itt is elkészítendők azok a talajvédelmi –
humuszvédelmi tervek, amely a beépítés során letermelésre kerülő feltalaj védelmét és hasznosítását teszik lehetővé.
A Csongrád Megyei Földhivatal előzetes véleményében közli, hogy a már belterületbe vont terület (gazdasági) övezeti
átsorolásával kapcsolatban nincs hatásköre, kifogást nem emel, mivel az átsorolás a nyilvántartott termőterületet nem
csökkenti, művelés alóli kivonási eljárást nem tesz szükségessé.
Hulladékgazdálkodás
A 0215/1 hrsz.-ú telken lévő hulladéklerakó rekultivációjára, illetve felszámolására vonatkozó felülvizsgálatot mielőbb el kell végezni. A
terület általános mezőgazdasági területként hasznosítható, erdő telepítés javasolandó. A gyűjtött kommunális hulladék elhelyezése Makón
megoldott, de a települési hulladékudvar kialakítása mindenképpen szükséges a szelektív gyűjtés és újrahasznosítás elősegítése
érdekében.

Az M43 autópálya -49+380 kmsz-ében tervezett Kövegyi komplex pihenőhely megépítése és üzembe- helyezése
hulladékgazdálkodási szempontból a környezetre nézve többletterhelést nem eredményezhet. Az M43 érintett szakaszára
készített környezetvédelmi hatástanulmányok (Uvaterv, Utiber, 1994-2007.) és környezeti teljesítményértékelés (Utiber,
2010-11.) a pihenő tekintetében nem állapít meg hulladékkeletkezési szempontból veszélyes mértékű terhelést. Az
autópálya pihenő (köz)úti megközelítése értelemszerűen biztosított, a létesítményeiben keletkező hulladék szelektív
gyűjtésére kialakult technológiák állnak rendelkezésre. A pihenőben elő kell írni és meg kell valósítani legalább az ötös
rendszerű szelektív gyűjtést (műanyag/PET/, üveg, papír, fém, egyéb vegyes kommunális hulladékok). Nem kommunális
típusú („veszélyes”) hulladékok keletkezése esetén (benzinkút, konyha) ezek az előbbiektől elkülönítve gyűjtendők és
szállítandók el a területről.
A településrendezési tervben előzetesen, funkció nélkül kijelölt beépítésre szánt (tartalék)terület elsődlegesen
gazdasági területként való felhasználása csak az előzetesen is előírt teljeskörű közszolgáltatások biztosítása esetén
valósítható meg. A közmű kiépítés előközművesítésként való megvalósításán túl környezetvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő a szilárd hulladékok garantált, szervezett gyűjtésének és elszállításának biztosítása, a megfelelő útkapcsolatok
kiépítése. Szükség esetén biztosítandó a kommunális és nem kommunális (ipari) típusú hulladékok elkülönített gyűjtése és
elszállítása (ez a gazdasági területen telepítendő tevékenységek függvénye, amelyek jelenleg még nem ismertek). A nem
szennyező ipari és kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek MÉSZ előírásoknak megfelelő kialakítása a talaj, a felszíni
és talajvizek szennyezésével nem járhat, hulladékok a területen nem rakhatók le és védelem nélkül átmenetileg sem
tárolhatók. A folyékony hulladékok, szennyvizek ártalmatlanítása és elvezetése az előzetesen említett zárt csatornarendszer
kiépítése révén biztosítandó. Amennyiben a kommunális paraméterektől eltérő minőségű ipari szennyvizek is keletkeznek,
ezek telephelyen belüli elkülönített gyűjtéséről és előtisztítás utáni elvezetéséről gondoskodni kell. Az előtisztító
berendezések alkalmazása külön környezetvédelmi engedélyezési eljárás hatálya alá esik.
A település teljes területén törekedni kell a komplex szelektív kommunális hulladékgyűjtés és szállítási rendszer
kialakítására, az ehhez szükséges infrastruktúra (gyűjtősziget, edényzetek) és szállítási kapacitások biztosítására.
A települési környezet védelme
A települési környezet védelmét a helyi építési szabályzat környezetvédelmi előírásai, a tervezett területfelhasználás rendszere és az egyes építési
övezetek szabályozása egyaránt biztosítják.
A terv hangsúlyosan kezeli a meglevő zöldterületek táji- természeti értékek megőrzését. A lakóterületi fasorokat a település ökológiai „alap
infrastruktúrájának” tekintjük, amely az életminőség szempontjából legalább olyan fontos, mint az egészséges ivóvíz biztosítása.
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A tervmódosítás által érintett két terület várható környezeti hatása települési környezetvédelmi szempontból alapvetően
eltérő:
- az autópályán tervezett pihenő várható települési környezeti hatása elhanyagolható, ezért ez a továbbiakban ebből a
szempontból nem is vizsgálandó
- a jelenlegi beépített belterülethez közvetlenül kapcsolódó tervezett gazdasági terület szigorú környezetvédelmi
szabályozást igényel;
.A TSZT-ben és az SZT-ben tartalék beépítési területként kijelölt terület elsődlegesen gazdasági területi felhasználása az itt
megjelenő tevékenységek korlátozását igényli, elsődlegesen a települési környezetvédelmi okokból. Mivel a jelenleg
beépítetlen belterület közvetlenül kapcsolódik a már beépített települési területhez, itt környezetzavaró ipari és egyéb
gazdasági tevékenység folytatása kizárt, - települési szempontból elsődlegesen csak a kereskedelmi – szolgáltató gazdasági
övezet kialakítása lenne kívánatos. Mivel azonban megbízói igény az ipari gazdasági terület kijelölése is, itt szükséges az
OTÉK alapján előírható megkötések előírása, Az OTÉK 20.§ (2) 2. pont szerinti1 övezeti besorolás alapján, amely a
„környezetzavaró tevékenységek” telepítését és folytatását kizárja. A MÉSZ övezeti előírásai ennek megfelelően
megfogalmazottak, kiegészítve a környezetvédelmi célú növénytelepítés előírásával.
A MÉSZ előírásai a környezeti hatások szükséges korlátozásán túl az épített környezeti – településképi szabályokat is
rögzítik, a település léptékéhez illeszkedő beépítési mód, építménymagasság és épülettömegek meghatározásával.
A természeti környezet védelme, élővilág-védelem
Természetvédelem
Kedvező adottság, hogy rendelkezünk a Maros árterében természetvédelmi területtel, melynek megóvása mindannyiunk kiemelt feladata. Az erdő, a madár, és növényvilág védelme különös figyelmet igényel. Tudatosítani kell az itt élő emberekben, hogy a terület településünk számára „természeti kincs”
amelyben rendkívüli lehetőségek rejlenek. Óvnunk kell az illegális fakitermelőktől, és szemételhelyezőktől! Biztosítanunk kell, hogy a természetvédelmi
terület alkalmas legyen turisztikai – ökoturisztikai terveink megvalósítására („bakancsos” turizmus, tanösvény stb.). A Makói kistérséggel közösen törekedni
kell arra, hogy pályázati támogatással a Maros védtöltésén Deszktől Nagylakig a kerékpárút megépüljön, lehetőséget biztosítva ezzel az egészséges
életmódra, a természet megismerésére, a kirándulók, a turisták fogadására. A természetvédelmi terület adta lehetőségek kiaknázására minél szorosabb
együttműködést szükséges kialakítani a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóságával. A KMNP vezetői lehetőséget látnak a Bökényben lévő épületük
alkalmankénti hasznosítására az önkormányzat céljaira. A két szomszédos község, Apátfalva és Csanádpalota Önkormányzatával össze kell hangolni a
turisztikai fejlesztéseket, a pályázatokat.
A település közigazgatási területén védett, azaz különleges természet megőrzési terület a Maros ártér legnagyobb része (HUKM 20008). A Natura2000
területek elsősorban szintén az ártéri területeket érintik, mely egyben az országos ökológiai hálózat része is.
A régen kiterjedtebb gyepes terület maradékát jelentő Vásárhelyi-Csanádi puszták szintén kiemelten fontos érzékeny természeti terület - a 2/2002.(I. 23.)
KöM-FVM együttes rendeletben foglaltak szerint érinti Magyarcsanád közigazgatási területét (település kód: 05962).
A védelemmel érintett ártér a Maros és a gát között a település területének egy karakteres és kiterjedt részét foglalja el, a közigazgatási terület északi
részén lévő szikes gyepterület kiterjedése jóval kisebb, a Belezi csatornától északabbra eső területen keskeny sávban azonosítható be. A Országos
védelem alatt álló természeti területeket a tervlapokon lehatároltuk, a telkek felsorolása a Körős-Maros Nemzeti Park Igazgatósága adatközlése szerint:
018/1, 018/2, 018/4, 018/5, 019, 020/1, 020/2, 021, 022, 023, 024, 025, 027/1, 027/4, 027/5, 027/6, 027/7, 027/8, 027/9, 027/10, 027/11, 027/13, 027/14,
027/15, 027/16, 027/17, 027/18, 028, 029/1, 029/3, 029/4, 029/5, 029/6, 029/7, 029/8, 029/9, 029/9, 029/10, 029/11, 029/12, 029/13, 029/14, 029/15,
029/16, 029/17, 029/18, 029/19, 029/20, 029/21, 029/22, 029/23, 029/24, 029/25, 030/1, 032/1, 032/2, 032/3, 032/4, 032/5, 032/6, 033, 034/4, 034/5, 034/6,
034/7, 034/8, 034/9, 034/10, 034/11, 034/12, 036, 037/4, 038, 039/1, 039/2, 040/1, 040/2, 040/3, 040/4, 041/1, 041/3, 041/4, 042/2, 042/3, 042/4, 043, 044,
045/7, 045/8, 045/9, 045/13, 045/15, 045/16, 045/17, 045/18, 045/19, 045/20, 045/21, 045/22, 045/23, 046, 048, 049, 050/2, 050/3, 050/4, 051, 052, 053,
054, 055, 056, 057/1, 057/2, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070/1, 070/2, 071, 072, 073, 074, 075/2, 075/6, 075/7, 075/7,
075/9, 078/3, 079, 080/2, 080/3, 080/5, 080/8, 080/9, 080/10, 080/11, 080/12, 080/13, 080/14, 081, 086/2, 086/3, 086/5, 086/6, 086/7, 086/8, 088, 091/1,
091/2, 092/3, 094, 095, 0104/1, 0104/3, 0112/1, 0113, 0114/1, 0115, 0116/1, 0116/4, 0116/6, 0116/7, 0116/8, 0117/5-35, 0118-0122, 0123/1, 0123/2, 01240130, 0139/1, 0139/2, 0142-0146/4, 0148/1-0149/1, 0151/1 hrsz.
A megyei településrendezési terv szintén e területekre megfogalmazott védelmi előírásai és irányelvei megvalósítandók, Magyarcsanád területére
vonatkoztatva különös tekintettel:
-

a védett természeti területen potenciálisan környezetszennyező létesítmény létesítése elkerülendő,

-

a károsodott, degenerálódott terület helyreállítását, rekonstrukcióját biztosítani kell,

-

védett területen lévő erdőben csak nem őshonos fák termelhetők ki, s csak őshonos növényzet telepíthető,

-

a folyó árterein lévő szántóterületeket elsősorban gyepesíteni és erdősíteni kell.

Az újonnan létrehozandó fasorokba és erdősávokba a területre jellemző őshonos fafajok, illetve azok változatai telepítendők, lehetőleg cserje kiegészítéssel. Javasolt fajták: kocsányos tölgy (Quercus robur), magyar kőris (Fraximus pannonica), vadalma (Malus sp.), mezei szil (Ulmus minor),
tatárjuhar (Acer tataricum), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare), vadrózsa (Rosa Canina), kökény (Prunus spinosa) és
ezek társuló fajai. A kialakuló többszintes erdősávok a tájkép gazdagítását, a szélerózióval szembeni védelmet, s főképp az állatok (madárfajok!)
természetes élőhelyeinek kibővítését jelentik. A senki szigetének további védelmét és elzártságát a településrendezési terv biztosítja.

A tervmódosítás által érintett két területtel kapcsolatban általánosságban megállapítható, hogy természetvédelmi érdekeket
nem sértenek – amint ezt a Kőrös-Maros NP Ig. 2006/2012. isz. előzetes véleménye is megállapítja -, de várható környezeti
hatásuk természetvédelmi szempontból némileg eltérő.
1

Egyéb, nem „jelentős mértékű zavaró hatású” terület
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Az autópályán tervezett pihenő várható természeti - környezeti hatása elhanyagolható, miután a hozzá legközelebb
eső természetvédelmi szempontból jegyzett területek mintegy 1 km-es távolságban találhatók, tehát kölcsönhatás nem
feltételezhető. A Belezi – csatorna mentén nyilvántartott európai közösségi jelentőségű Natura2000 területekre a pihenő
kiépítése nincs hatással, további természetvédelmi vizsgálatot (Natura2000 hatásbecslést) és szabályozást nem igényel.
A jelenlegi beépített belterülethez közvetlenül kapcsolódó tervezett gazdasági terület a természetvédelmi
szempontból jól szeparált, a tervezési területet délen határoló árvédelmi töltés túloldalán található természeti területek Natura2000 és az OÖH – országos ökológiai hálózat övezetéhez tartozó magterület, a Maros – ártéri területek – védelme
biztosítandó.
A tervmódosítás táj- és természetvédelmi szempontból nem jár jelentős hatásokkal, ennek alapján az illetékes Körös –
Maros Nemzeti Park nyilatkozott arról, hogy a KV lefolytatását nem tartja szükségesnek és a terv további egyeztetési
eljárásában nem kíván részt venni.
Táji, zöldfelületi és környezetalakítási javaslatok
A település központjának a rendezése előbb-utóbb elkerülhetetlen (Fő út - Állomás utca sarkán lévő park rendezése, fák ültetése a 43-as út mentén)
Magyarcsanád az első település, amelyen a Románia felől Magyarországra érkezők áthaladnak, és az országról az első benyomást szerzik.
A faluközpont rehabilitációval az iskola előtti park is elnyerné méltó szerepét, funkcióját.
A játszótérnek, és környékének a rendben tartása is önkormányzati feladat. A közterületen a padok felújítását, megfelelő számú szemeteskuka kihelyezését
biztosítani kell.
Önkormányzati feladat a Jókai utcai park gondozása, rendben tartása, mely a búcsúk, falunapok helyszíne. A Fő utcán, a parkokban lévő zöld növényzet
megújítása mellett az előző önkormányzati ciklusban a tájsebek felszámolására elkészült tervek (Laktanya tér, Damjanich utca) megvalósításával az
egészséges, kulturált környezetet, a pihenni, kikapcsolódni vágyók közösségi terét hozzuk létre.
A köztemető egyházi, a ravatalozó épülete önkormányzati tulajdonban van. A parkgondozók végzik a temető környékének rendben tartását. A pénzügyi
lehetőségek függvényében meg kell oldani a ravatalozó előtti tér tetővel való ellátását, mely védene az erős napfény, és az eső ellen. Meg kell oldani a
zajvédelmet, a ravatalozó mellett közvetlenül elhaladó 43-as főútvonal közlekedése által okozott zavaró zajhatások csökkentésére (sövény, palánk stb.) A
Jókai utca két oldalán meg kell oldani parkolóhelyek kialakítását a temetésre érkező autók számára (kavics, zúzott kő stb.)
Meg kell oldani a hiányzó buszvárók pótlását (Polgármesteri Hivatal előtti, Csanád Sportsziget előtti, katolikus temető melletti megálló) és a bökényi
buszváró felújítását. A községbe érkező látogatók tájékoztatása érdekében útbaigazító táblákat kell kihelyezni.
A belterületi tömbök kialakult telekrendszere és beépítése lehetővé tette, hogy a viszonylag nagy kiterjedésű háztáji és díszkertek összefüggő zöldfelületet
adnak a tömbbelsőkben. E jellemző megtartása rendkívül fontos, ezért a telkek nem beépített és burkolt területeinek zöldfelületként való kialakítását az
építési szabályzat is a tartalmazza. A nem lakó használatú területeken a rendelkezés szigorúbb, sőt e területeken általában a telekhatárok menti
háromszintű növényzettelepítés és fásítás is előírásra került. Mindezek betartását az építési hatóságnak ellenőriznie kell. A rendelet zöldfelületek
kialakításáról szóló szakaszában megtalálható a háromszintű zöldfelület kialakítása, a fasor telepítés részletes szabályai is.
A belterületen alkalmazott kétféle zöldfelületen eltérő jellegű intézkedéseket kell végrehajtani. A lakosság mindennapi pihenő, találkozási helyeként
kialakítandó Zkp-1 övezetekben aktív növényzettelepítési, tereprendezési, sőt építési munkákat kell végrehajtani. A bányagödrök területére már elkészült
tájrendezési terveket lehetőleg meg kell valósítani, sőt a kertészeti terveket ki kell terjeszteni a szomszédos Zkp-1 területekre. A parkokban a tájvédelmi
szempontok alapján alkalmazandók a térségben honos fák is, de elfogadható a szokásos díszkerti fák, cserjék alkalmazása is, pl. a településen már jelen
lévő fenyőtípusok telepítésével. Hangsúlyozni kell, hogy a parkok, kertek fenntartásának fontosságát. E területek a helyi rendezvények kiváló helyszínei
lehetnek.
A külterület legnagyobb részén a jó talajjellemzők miatt a szántóföldi gazdálkodásra kialakított mezőgazdasági területek megtartása indokolt. Az ártéri
területek esetében indokolt a nagyobb összefüggő területek erdősítése is, de a feltáró utak mentén mindenképpen javasolt fasor, erdősáv kialakítása.
Az újonnan létrehozandó fasorokba és erdősávokba a területre jellemző őshonos fafajok, illetve azok változatai telepítendők, lehetőleg cserje kiegészítéssel. Javasolt fajták: kocsányos tölgy (Quercus robur), magyar kőris (Fraximus pannonica), vadalma (Malus sp.), mezei szil (Ulmus minor),
tatárjuhar (Acer tataricum), egybibés galagonya (Crataegus monogyna), fagyal (Ligustrum vulgare), vadrózsa (rosa canina), kökény (Prunus spinosa) és
ezek társuló fajai.
A településen erdő bármely területen létesíthető, de az erdőterületre vonatkozó szabályozások csak akkor alkalmazhatók, ha a településszerkezeti és
szabályozási terv módosításával az erdősített terület erdőterület területfelhasználási egységbe kerül.
A település területén is betartandók a mindenkori hatályos országos jogszabályok. Ezek közül számos települési szinten jelöl ki ellenőrzési, illetve
végrehajtási feladatokat.
A település talaj- és talajvízállapotának potenciális veszélyeztetettségét okozza a csatornázatlanság. Ezen az állapoton a lehető leghamarabb javítani kell, s
addig is ellenőrizni kell a szennyvizek tárolását, kezelését és elszállítását. Az üzemek területén összegyűlt technológiailag esetleg szennyezett
csapadékvizeket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elő kell tisztítani. A települési csatornahálózatot annak figyelembevételével kell megtervezni,
hogy a belterületen kívül a közeli mezőgazdasági üzemekről is csatlakozni lehessen a rendszerre. Bármely tisztított szennyvíz, vagy csapadékvíz csak a
vonatkozó előírások teljes körű betartása mellett kerülhet mezőgazdasági, vagy erdő területekre, a szükséges egyeztetések lefolytatásával és engedélyek
megszerzésével.
A termőtalaj védelme és gazdaságos felhasználása érdekében minden kitermelt termőréteg újrahasznosítandó. Feltöltésre elsősorban a környezetből
származó, de mindenképpen szennyeződésmentes talajt szabad alkalmazni.
Dögkonténer a belterülettől számított 500 m védőtávolság megtartásával kihelyezhető. Ennek javasolt helye a továbbra is a kövegyi út mellett lévő dögtároló
területe. Nagy létszámú állattartó telep is ilyen mértékű védőtávolsággal létesíthető.
A zaj- és rezgésvédelem vonatkozásában rövidtávon a közutak menti növényzettelepítés előtérbe helyezése, hosszabb távon az M43-as megépítése és az
átmenő teherforgalom kitiltása a megoldás.

Az M43 autópálya és az autópályán tervezett komplex pihenő várható természeti - környezeti hatásait táj-és
természetvédelmi, továbbá a hófúvás elleni védelem szempontjából is vizsgálták a tervelőzmények.
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A környezetvédelmi hatásvizsgálati és környezeti teljesítményértékelő felülvizsgálati előzmények megállapítják, hogy a
„tender tervhez növénytelepítési terv készült. A növénytelepítést a tervezett védőkerítésen belül, az autópálya kisajátítási
területén belül javasolja a terv.”
A hófúvás elleni védelem tekintetében megállapítja, hogy a „tervezett kialakítás az alföldön sík területen halad. A
területeken foltokban erdős területek, helyenként az utak illetve árkok mentén fasorok találhatók. A tervezett magassági
kialakítás szerint az út átlagosan közel 3 m magas töltésen halad. Az uralkodó szélirány ÉNY-i. A tervezett utak kiépítését
követően az utak üzemeletetését Állami Autópálya Kezelő Zrt. végzi.
Az autópálya területhatárán belül növénytelepítés tervezett, mellyel párhuzamosan télen a szél átfúvásra alkalmas helyeken
mobil védőkerítés felállítása szükséges, melyről a kezelőnek kell gondoskodni. Az utak téli üzemeltetését folyamatosan el
kell végezni.”
A Kövegyi komplex pihenőhely nemzetközi standardoknak megfelelő, igényes környezeti kialakítását, tájba illesztését
környezetrendezési – kertépítészeti terv(ek) alapján kell megvalósítani. Ezek készítése során ügyelni kell a jelentős területű
szabad felületek funkcionális használhatósága és esztétikai megjelenítése mellett a zöld térstruktúra, a telepítendő
növényzet környezetvédelmi szempontból is minél hatékonyabb kialakítására.
A belterület délkeleti szélén kialakítható tervezett gazdasági terület tervezett zöldfelületei (a terület min 35-40 %a) elsősorban környezetvédelmi célú növénytelepítés. Ennek megfelelően választandók meg, kertépítészeti terv(ek) alapján,
a telepítendő növényfajok valamint ezek struktúrája. Az ipari telkek határán legalább 10-15-20 m széles, többszintes, zárt
védőzöldsávok telepítendők, amelyek elválasztó – takaró hatásukon túl környezetvédelmi (zajcsillapító, porlekötő, stb.)
szempontból is hatékony formában alakítandók ki.
Speciális elvárásként jelenik meg a terület déli szegélyén kialakítandó ipari telkek védőzöld területének kialakításánál, hogy
a Maros árvédelmi töltés lábától számított 10 m-en belül ez csak a vízügyi előírásoknak megfelelő növénytelepítéssel
alakítható ki. Az engedélyezési – kiviteli tervek készítése során az ebből eredő korlátozásokat be kell tartani.
Elsődlegesen nem védelmi, hanem esztétikai célú növénytelepítésre, díszkerti kialakításokra az ipari telkek előkerti területei
adnak módot. Itt településképi szempontból is jelentős, dekoratív zöldfelületek kialakítására nyílik lehetőség.
Településképi – tájba illesztési szempontból különös figyelmet kell fordítani a rendezendő terület keleti szegélyének igényes
kialakítására, fásítására, mivel ebből az irányból ez a szegély képezi azt a bel/külterületi határvonalat, amely meghatározza
a település ezen részének látványát a 43.sz. főút irányából érkezve. Ezért az itt tervezett kiszolgálóút fásítása és a mögötte
kialakítható gazdasági telkek kialakítása egységes környezetrendezési - látványtervi megalapozással javasolt.

A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI VÁLTOZTATÁS HATÁSA A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKRE (BAÉ)
A Kövegyi komplex pihenő területén
A változással érintett terület: 3,47 ha (új beépítésre szánt terület)
A jelenlegi mezőgazdasági övezeti területfelhasználás BAÉ-e:
- mezőgazdasági ter. 3,47x 3,7= 12,84
A tervezett „városközponti” övezeti területfelhasználás BAÉ-e:
Vk-1, üzemanyagtöltő
0,9 ha
+ Vk-2, Motel+ étterem
2,57 ha
Összesen
3,47 ha x 0,5= 1,735
BAÉ - különbözet: 1,735 - 12,84 = - 11,105. Mivel az érték negatív, a BAÉ kompenzációt igényel.
Kompenzációs területek: véderdők északkeleten 1,81 ha + a déli oldalon 0,24 ha = összesen 2,05 ha
BAÉ 2,05 x 9= 18,45
A megfelelősség számítása: (új BAÉ= +18,45) – (BAÉ veszteség=-11,105) = + 7,345, tehát a jogszabályi előírásoknak
megfelel.
A „Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület” területén BAÉ számítás és a megfelelőség igazolása az Étv. 8.§ (2)
bekezdés b.) pontja értelmében nem előírt, hiszen nem újonnan beépítésre szánt területek kijelöléséről van szó jelen
tervmódosításban.
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
Magyarcsanád Településrendezési tervei módosításához
(a 2007-ben készült Örökségvédelmi hatástanulmány kiegészítése, aktualizálása)
KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI MUNKARÉSZ

A módosítással érintett területeken kulturális örökség, védelemre érdemes természeti érték nem található, amit a Csongrád
Megyei Örökségvédelmi Kulturális Iroda véleményében megerősített. Így a 2007-ben készült hatástanulmány kiegészítésére,
vagy aktualizálására az értékvédelem szempontjából nincs szükség, ami megfelel a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek.

Kertész Beáta Borbála sk.
okl. építészmérnök, településtervező
TT-1É 01-1252/11

MAGYARCSANÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI MÓDOSÍTÁSA
Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet

MAGYARCSANÁD
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI MÓDOSÍTÁSA

Örökségvédelmi hatástanulmány

RÉGÉSZETI MUNKARÉSZ
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MAGYARCSANÁD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI MÓDOSÍTÁSA
Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet

I. Vizsgálat
Bevezetés
A jelenlegi hatástanulmány a Sári és Fia Építésziroda Bt. megbízásából a Magyarcsanád településrendezési
terveinek módosítása kapcsán összesen két önállóan lehatárolt kisebb tervezési terület Településszerkezeti és
Szabályozási Terve módosításához készült a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet alapján. Magyarcsanád teljes
közigazgatási területére 2007-ben készült teljes körű régészeti örökségvédelmi hatástanulmány az akkor készület
TSZT-hez és SZT-hez.
A jelen tervmódosítás és ezáltal a tanulmány csak a két tervezési területtel foglalkozik. Fontos megjegyezni, hogy
a régészeti lelőhelyekre vonatkozó adatok csak a készítés időpontjában rendelkezésre álló kutatási adatokat
tükrözik. Újabb régészeti jelenség, lelőhely esetleges előfordulása nem zárható ki.
Vizsgált terület rövid bemutatása
A vizsgált területek közül az 1. számú terület a külterület É-i felében, a tervezett M43 autópálya nyomvonala
mentén helyezkedik el, a Makóról Kövegyre vezető út D-i oldalán.
A 2. számú Magyarcsanád belterületének délkeleti felében a Fő utca – Jókai M. utca – Maros-töltés - belterületi
határ által határolt területen helyezkedik el, melynek É-i fele részben beépített, illetve temetővel fedett, déli fele
viszont művelés alatt álló mezőgazdasági terület.

1.ter

2.ter

1. ábra: A tervezési területek elhelyezkedése Magyarcsanád területén
Régészeti örökség
Azonosított régészeti lelőhely
A vizsgált két tervezési területek közül az 1. számú tervezési területen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal és a
Csongrád Megyei Múzeumok Igazgatóságának nyilvántartásában hat darab azonosított lelőhely szerepel. A 2.
számú területen ez idáig nem ismert régészeti lelőhelyre utaló lelet, vagy jelenség.
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Örökségvédelmi hatástanulmány, Régészet

A régészeti lelőhelyek védelme
 Nyilvántartott régészeti lelőhely
A 2001. évi LXIV. Kulturális Örökségről szóló törvény (továbbiakban Kötv.) alapján a KÖH által nyilvántartott
lelőhelyek általános régészeti védelem alatt állnak.
Nr
1.

Lelőhely neve
Börcsök-dűlő

KÖH az.
42923

2.

Palotai út

42924

3.

Gyenge-tanya

42926

4.

Börcsök-dűlő
(M43 autópálya 49.
lelőhely)
Börcsök-dűlő
(M43 autópálya 50.
lelőhely)
Börcsök-dűlő
(M43 autópálya 51.
lelőhely)

52752

Település, Őskor

52754

Település,
szarmata

Római-kor, 0230/12,29,30,36,85,96,97,
98

52756

Település,
szarmata

Római-kor, 0254/210,212,214

5.
6.

Jelenség
Település,
Római-kor,
szarmata
Település,
Római-kor,
szarmata
Település, Római-kor,
szarmata

Helyrajzi szám
0231/60
0271/21, 0271/22, 0270, 0231/60
0259, 0258/21, 0230/7, 0258/18,
0258/19, 0258/20, 0258/17, 0264,
0230/12
0231/60, 0230/5,53,54

II. Tervezett változtatási szándék
1. tervezési terület
Kövegyi komplex pihenő kialakítása, (központi vegyes terület) a kapcsolódó üzemanyag töltőállomással,
parkolóval, motellel.

2. ábra: Az 1. számú tervezési terület és környezete
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2. tervezési terület
Új Kereskedelmi-gazdasági (Gksz), ipari-gazdasági (Gip), falusias-lakó (Lf), véderdő terület kialakítása a Fő utca
– Jókai M. utca – Maros-töltés és a belterületi határ által határolt területen.

3. ábra: A 2. számú tervezési terület és környezete
III. Hatásvizsgálat
Tervezett változtatások hatása
1., Kövegyi komplex pihenő
A tervezési terület egésze összesen hat nyilvántartott régészeti lelőhelyet (KÖH 42923, 42924, 42926, 52752,
52754, 52756) érint eddigi ismereteink szerint. A tervmódosítások területén az 1983-ban, valamint az M43-as
autópálya építése kapcsán több alkalommal végeztek régészetei terepbejárásokat, helyszíni szemléket. A
tervezés idején a terület takaró nyári növényzet miatt nem volt mód terepbejárás elvégzésére.
Ezen belül a tervezett M43 autópálya nyomvonalának kiegészítéseként tervezett komplex pihenőhely (központi
vegyes terület) önmagában nem érint régészeti lelőhelyet.
A hatályos tervben is már szereplő autópálya nyomvonal kialakítása a kövegyi komplex pihenőhöz tartozó
csomóponti ággal érinti az 52754, 52756 KÖH azonosítójú lelőhelyeket. Az M43 út tervezési területre eső további
része érinti a 42924, 52752 KÖH azonosítójú lelőhelyeket.
Ezek veszélyeztetettségét figyelembe kell venni és azok bolygatásának elkerülésére kell törekedni. Amennyiben
ez a beruházás technológiai lehetőségei miatt nem valósítható meg, akkor próba- és megelőző régészeti
feltárások kötelezettségével kell számolni.
2., Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület
A tervezett Gksz, Gip, Lf területek nem érintenek ismert régészeti lelőhelyeket, ezért jelenlegi ismereteink szerint
nem gyakorol hatást a régészeti örökségre. Azonban a területen 30 éve történt utoljára régészeti terepbejárás és
a jelenlegi tervezés során a nyári növényzet takarása miatt nem volt mód terepbejárás elvégzésére.
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4. ábra: Az 1. számú tervezési terület Szabályozási Terve a régészeti lelőhelyekkel
A régészeti örökség védelmével kapcsolatos feladatok, költségek
A) Nyilvántartott régészeti lelőhely esetében
Az Kötv. 19. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a földmunkával járó
fejlesztésekkel, beruházásokkal el kell kerülni. Ha a lelőhelyek elkerülése a földmunkával járó fejlesztés,
beruházás költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás másutt nem valósítható meg, a beruházással
veszélyeztetett régészeti lelőhelyeket előzetesen fel kell tárni. A tervezett munkálatok kizárólag a feltárás
befejezése után kezdődhetnek el. A régészeti feltárások költségét, a mentő feltárások kivételével annak kell
fedezni, akinek érdekében a feltárás szükségessé vált (Kötv.19. § (3), 22-23. §). A fejlesztések, beruházások
tervezése során a megelőző feltárás teljes költségét, de legalább a teljes bekerülés 9 ezrelékét kell költségelőirányzatként biztosítani a feltárás fedezetére (Kötv 23. §. (1)). A feltárásra jogosult intézményekről Kötv. 20. §
(2) bekezdése rendelkezik. A szükséges feltárások rendjét a régészeti lelőhelyek feltárásának … részletes
szabályairól szóló 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet határozza meg.
A tervezett beruházások előtt a 308/2006. (XII.23.) Kormányrendelet szerint szakhatóságként meg kell keresni a
Kulturális Örökségvédelmi Irodát.
B) Váratlanul előkerülő régészeti emlékek esetében az alábbiak szerint kell eljárni.
Valamennyi, a régészeti feltárás esetén kívül előkerült régészeti emlék, ill. lelet esetében is törekedni kell a
régészeti örökség elemeinek helyszíni megőrzésére. Ha bármilyen tevékenység során váratlan régészeti emlék,
illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (kivitelező, beruházó) a Kötv. 24. §-a értelmében köteles a tevékenységet
azonnal abbahagyni és az emlék vagy lelet előkerülését az önkormányzat jegyzőjének és a területileg illetékes
múzeumnak haladéktalanul jelenteni és a helyszín, valamint a lelet őrzéséről gondoskodni.
A régészeti lelőhelyek megrongálását, megsemmisítését, gondatlan kezelését a Kötv. 82. § alapján
szankcionálják.
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IV. Összefoglalás
Azonosított régészeti lelőhelyek
A Magyarcsanád településrendezési tervei módosítása 1. tervezési területén 6 darab azonosított régészeti
lelőhelyről van adatunk mostanáig, melyek szerepelnek a KÖH közhiteles nyilvántartásában. A 2. tervezési
területen nem található ismert lelőhely.
A tervezett változások hatása
Az 1. tervezési területen tervezett Kövegyi komplex pihenőhely kialakítása nem érint régészeti lelőhelyet. A
hatályos tervben már szereplő M43-as autópálya nyomvonala, valamint annak a kövegyi komplex pihenőhöz
tartozó csomóponti ága érinti és veszélyezteti a KÖH 42924, 52752, 52754, 52756 lelőhelyeket. Ezek esetében
próba- és megelőző régészeti feltárások igényével kell számolni.
A 2. tervezési területen tervezett módosítások nem érintenek régészeti lelőhelyet.

V. Nyilatkozat
A Magyarcsanád településrendezési tervei módosításához készített Örökségvédelmi Hatástanulmány Régészeti
fejezetét készítő régész nyilatkozik, hogy a régészeti tanulmányt a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendeletnek és a
hatósági előírásoknak megfelelően készítette el, a tervezett megoldások megfelelnek a hatályos
jogszabályoknak.

Vágner Zsolt, sk. okleveles régész
Osz: 459/2002
Pécel, 2012. augusztus 27.
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Magyarcsanád Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
……../2012. (….) számú Képviselő-testületi határozat-tervezete
Magyarcsanád Község Településszerkezeti Terve módosításáról
az M43 autópálya és Kövegyi komplex pihenő,
valamint
a „Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület” – területére vonatkozóan
Magyarcsanád Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1)
bekezdésére és a 10.§ (1) bekezdés d.) pontjára, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. tv. 7.§ (3) bekezdés b.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a 253/1997.(XII.20.) Korm.
rendelettel közzétett OTÉK 2.§ (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozva az alábbi döntést hozza:
1. A Képviselő-testület Magyarcsanád Község közigazgatási területére vonatkozó, a 104/ 2007.(XII.4.) Kt.
számú határozattal jóváhagyott Magyarcsanád Község Településszerkezeti Tervét az M43 autópálya és
Kövegyi komplex pihenő területére vonatkozóan a határozat 1. számú melléklete, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI és TELEPÜLÉSSZEKEZETI TERV módosítás/M43 autópálya című, TSZT – m/M43
rajzszámú, valamint a „Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület” területére vonatkozóan a határozat 2.
számú melléklete szerinti, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI és TELEPÜLÉSSZEKEZETI TERV
módosítás/Fejlesztési terület megnevezésű, TSZT – m/Fejl.ter. rajzszámú tervlap szerint módosítja,
illetve Magyarcsanád Településszerkezeti Terve TSZT rajzszámú Jelmagyarázatát az 1. és 2. számú
mellékletek jelmagyarázataival egészíti ki.
2. A Képviselő-testület a 104/2007.(XII.04.) számú Kt. határozattal jóváhagyott Magyarcsanád
Településszerkezeti Terve Leírását az alábbiak szerint módosítja:
a) A Leírás 1. pontja (A település közigazgatási területének szerkezetalkotó elemei és egységei) első
francia bekezdése „és a Kövegyi komplex pihenő” szövegrésszel egészül ki.
b) A Leírás 2.1.3 pontja (Gazdasági területek) első bekezdése hatályát veszti és a következő
bekezdéssel egészül ki:
 „Ipari gazdasági területek: Magyarcsanád a munkahelyteremtés lehetőségének
megteremtése, annak szélesítése érdekében nem zavaró, egyéb ipari területként kívánja
felhasználni a településrendezési terveiben „Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület”
néven megjelölt, ezidáig beépítetlen belterületi területét a község délkeleti részén.”
c) A Leírás 2.1. (Beépítésre szánt területek) pontja a következő bekezdéssel egészül ki:
„2.1.5 Központi vegyes területek: Az M43 autópályán létesülő Kövegyi komplex pihenő speciális
létesítményei - üzemanyagtöltő, szállásférőhely étteremmel, szakrális tér - elhelyezhetőségét
biztosítja a központi vegyes terület kijelölése az érintett területen.”
d) A Leírás 2.1. pontja utolsó bekezdésében levő „A területfelhasználási egységek rendszerének
összefoglalása” című táblázat második és harmadik sora helyébe a következő sorok lépnek:
„
Településközponti vegyes terület
Vt
0,8
Központi vegyes terület
Vk
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
Gksz
0,9
Egyéb ipari gazdasági terület
Gip
„
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
…………………………………..
polgármester

………………………………
jegyző

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének…/2012.(…..) számú rendelet-tervezete
Magyarcsanád Község Építési Szabályzatáról (MÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló
20/2007.(XII.4.) Ör. számú rendelete módosításáról
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LVX. törvény 8. § (1) bekezdésében és 16. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 9. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró – az országos településrendezési
követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 3. sz. melléklete szerinti államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek véleményének kikérésével Magyarcsanád Község Építési
Szabályzatáról szóló 20/2007.(XII.4.) Ör. számú rendeletét (a továbbiakban: a R.) az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A R. 1.§ (2)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
„(2) Az (1) bekezdésben lehatárolt területen területet használni, továbbá telket alakítani, azon építési munkát
végezni, rendeltetést megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni – az országos érvényű
rendelkezések megtartása mellett – csak az M=1:2000 méretarányú SZT-1, az SZT-1/m/Fejl.ter., az
M=1:10000 méretarányú SZT-2, SZT-2/m/M43, és annak M=1:2000 méretarányú nagyítása, az SZT2/pihenő rajzszámú szabályozási tervlapoknak, valamint a MÉSZ rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően
szabad.
(3) Jelen rendelet mellékletei és függelékei:
1. sz. melléklet: SZT-1 rajzszámú Szabályozási Terv – belterület, M=1:2000
1./a. számú melléklet: SZT-1/m/Fejl.ter. rajzszámú Szabályozási Terv - belterület - módosítás/Fejlesztési
terület, M=1:2000
2. sz. melléklet: SZT-2 rajzszámú Szabályozási Terv - külterület, M=1:10000
2./a. számú: SZT-2/m/M43 rajzszámú Szabályozási Terv - külterület - módosítás/M43 autópálya, M=1:10000
2./b. sz. melléklet: SZT-2/m/pihenő rajzszámú Szabályozási Terv - külterület - módosítás (nagyítás - Kövegyi
komplex pihenő), M=1:2000
1. sz. függelék: Országos védelem alatt álló építészeti objektumok listája
2. sz. függelék: Országos védelem alatt álló régészeti objektumok listája
3. sz. függelék: Országos védelem alatt álló természeti területek listája
4. sz. függelék: NATURA 2000 természeti terület ingatlanainak listája
5. sz. függelék: Helyi védelem alatt álló épületek (helyi művi értékek) listája.”
2. § A R. 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„
(1) Magyarcsanád területén a beépítésre szánt területek az építési használatuk általános jellege szerint,
valamint sajátos építési használatuk szerint a következő területfelhasználási egységbe sorolandók:
a) Falusias lakóterület
Lf
b) Településközpont vegyes terület
Vt
c) Központi vegyes terület
Vk
d) Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület
Gksz
e) Egyéb ipari gazdasági terület
Gip
f) Mezőgazdasági üzemi terület
Gm
g) Különleges terület
1. Sportterület
Ksp
2. Temető terület
Kt
3. Hulladékgyűjtő udvar
Kh
4. Gázkút terület
Kg”
3. § A R. az alábbi 6/A §-sal egészül ki:
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„

6/A. §
Központi vegyes terület

Az
építési
övezet

A beépítés
jellemző
módja

A kialakítható új telek
legkisebb
területe
szélessége

Az építési telek
legnagyobb beépítettsége

legkisebb
kialakítandó
zöldfelülete

Szintterületi
mutató

(1) A központi vegyes terület a Szabályozási Terveken Vk jellel szabályozott területfelhasználási egység.
(2) A központi vegyes területen elsősorban igazgatási, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál, de a területen elhelyezhető épület
a) iroda
b) kereskedelmi, szolgáltató, szállás
c) kulturális, közösségi szórakoztató
d) hitéleti
e) sport
rendeltetést is tartalmazhat, ahol a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás
épületen belül kialakítható.
(3) A terület építési övezeteiben a telekalakítás és építmény elhelyezés feltételei a következők:
Az épület
legnagyobb
építménymagassága

terepszint
alatt

terepszint
felett

m

%

%

%

m2/ m2

m

40
40

50
30

30
20

15
50

0,6
0,8

10,0
12,5

4. §. A R. 7.§ (2) bekezdés táblázata a következő sorokkal egészül ki:
„
Gksz-2
SZ
3000
35
40
30
Gksz-3
SZ
3000
35
50
40

30
30

0,6
0,9

6,0
9,0

jele
m2

Vk-1
SZ
8000
Vk-2
SZ
10000
SZ: Szabadonálló beépítés”

„
5. §. A R. 7.§-a a következő (5)-(6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Gksz-2 és Gksz-3 jelű építési övezetekben az előkert minimális nagysága 6 m.”.
(6) A Gksz építési övezetekben a temetők kerítésétől mért 50 m-es védőtávolságban huzamos emberi
tartózkodásra szolgáló rendeltetésű épület nem létesíthető.”
6. § A R. az alábbi 7/A §-sal egészül ki:
„

„7/A. §
Egyéb ipari gazdasági terület

Az
építési
övezet
jele

A beépítés
jellemző
módja

A kialakítható új telek
legkisebb
területe
szélessége
m2

Gip-1
SZ
3000
Gip-2
SZ
4000
SZ: Szabadonálló beépítés

Az építési telek
legnagyobb beépítettsége

m

terepszint
alatt
%

terepszint
felett
%

40
40

50
40

40
30

2

legkisebb
kialakítandó
zöldfelülete

Szintterület
i
mutató

(1) Az egyéb ipari gazdasági terület olyan gazdasági célú ipari építmények elhelyezésére szolgál, amelyek más
beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
(2) Az egyéb ipari gazdasági terület elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és településgazdálkodás
építményei elhelyezésére szolgál, ahol a gazdasági célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások elhelyezhetők.
(3) A terület építési övezeteiben a telekalakítás és építmény elhelyezés feltételei a következők:
Az épület
legnagyobb
építménymagassága

%

m2/ m2

m

35
40

0,9
0,9

9,0
10,5

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

A Gip-2 jelű építési övezetben a temetők kerítésétől mért 50 m-es védőtávolságban huzamos emberi
tartózkodásra szolgáló rendeltetésű épület nem létesíthető.
A Gip jelű építési övezetekben az előkert minimális nagysága 6 m.
A megengedett legnagyobb építménymagasságtól csak technológiai szükségesség esetén lehet eltérni.
A telekhatárok mentén a Szabályozási Terven meghatározott szélességű, telken belüli zöldfelület
alakítandó ki környezetvédelmi szempontból is hatékony, cserje telepítéssel kiegészített védőfásítás
formájában, melynek területe a legkisebb kialakítandó zöldfelület mértékébe beleszámít.
A Gip építési övezet területén az árvízvédelmi töltés mentett oldalán 110 m-en belül anyaggödröt,
munkagödröt nyitni csak a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság hozzájárulásával lehet.
Az árvízvédelmi töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10- méteres
védősávon (töltés-menti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj szerkezetét,
szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak elszennyeződését
eredményezné. Ennek megfelelően a Szabályozási Terven, a Gip-2 építési övezetben, a töltéslábtól
mérten 10 m-es sávban, a telken belül kialakítandó zöldfelület gyepként létesítendő, illetve tartandó fenn.”

7. § A R. az alábbiak szerint módosul:
(1) A R. 21.§ (6) bekezdésben „250-250m védőtávolságon belül az út megépítéséig épületek nem létesíthetők
(megépítése után a védőtávolság 100-100m)” szöverész helyébe „100-100m.” szövegrész lép.
(2) A R. 31.§ (1) bekezdésében a ”2008. január 1.” Szövegrész helyébe a „2012. …….. ” lép.
(3) A R. mellékleteit képező
a) a Szabályozási Terv - belterület, M=1:2000 méretarányú, SZT-1 rajzszámú tervlapja az érintett „Távlati
beépítésre szánt fejlesztési területen” és területét magábafoglaló tömbjében e rendelet 1./a. számú
mellékletét képező SZT -1/m/Felj.ter. rajzszámú tervlap szerint
b) a Szabályozási Terv - külterület, M=1:10000 méretarányú, SZT-2 rajzszámú tervlapja az érintett M43
autópálya és környék területén e rendelet 2./b. számú mellékletét képező SZT-2/m/M43 rajzszámú,
illetve annak nagyított részlete, az M=1:2000 méretarányú, SZT-2/m/pihenő rajzszámú tervlap szerint
módosul.
8. § Ez a rendelet az elfogadásától számított 30. napon lép hatályba.

…………………………………..
polgármester

……………………………………
jegyző

3

TERVIRATOK
Az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti vélemények összegzése
Az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti vélemények

Magyarcsanád településrendezési terveinek módosítása
az M43 autópálya Makó-országhatár közötti szakasza Magyarcsanád község területét érintő területén,
valamint
a belterület délkeleti részén a „Távlati beépítésre szánt fejlesztési terület” térségében
az államigazgatási véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek + egyéb véleményezők Étv.9.§ (2) bekezdés szerinti véleményének kivonata

Sorszám

A véleményező neve

Megérkezett
előzetes vélemény
ügyiratszáma

A további
eljárásban
részt kíván venni

Fontosabb, a tervezés menetét esetlegesen befolyásoló, érdemleges
előzetes észrevétel

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK

1

Csongrád Megyei Kormányhivatala
Építésügyi Hivatal Állami Főépítész
6701 Szeged, Pf. 1096

VI-D-002/1201/2012.,
VI-D-002/1202/2012.

IGEN

2

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség
6701 Szeged, Pf.: 1048

23968-2-2/2012.

IGEN

A megkereső levél mellékleteként szereplő, a módosítást megalapozó Kt.
határozatok pótlólagos megküldését kéri. Felhívja a figyelmet, hogy a jelen
fázisban 15 munkanap áll rendelkezésre a véleményezésre, kéri e határidőn
belül megérkezetett vélemények figyelembe vételét.
A 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti értékelés kidolgozását
szükségesnek tartja, miután új beépítésre szánt területek kijelölése történik.
Felhívja a figyelmet az jogszabályszerkesztés új előírásaira, valamint a
vonatkozó jogszabályok szerinti egyeztetés előírásaira, valamint arra, hogy a
településrendezési eszközök készítése, az egyeztetési eljárás lefolytatása
önkormányzati főépítész irányításával történhet, és a rendezési tervet csak
településtervezési jogosultsággal rendelkező tervező készítheti.
Felhívja a figyelmet arra, hogy a tervdokumentációnak összhangban kell
lennie a magasabb szintű jogszabályokkal és tervekkel, valamint a
jogszabályoknak a területhasználatra vonatkozó előírásaira, a tartalmi
követelményekre. Papíralapú dokumentáció megküldését kéri.
Felhívja a figyelmet, hogy a TSZT módosítást a megyei és szomszédos
önkormányzatokkal is egyeztetni kell.
Az egyeztetési eljárás további szakaszaira vonatkozó jogszabályi előírásokat
és teendőket ismerteti.
A Felügyelőség az alábbi véleményt adja:
A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.
Víz- és talajvédelmi szempontból felhívja a figyelmet, hogy a TSZT-hez a
vonatkozó jogszabály szerinti környezetvédelmi fejezetet kell készíteni.
Javasolják a tervezett ipari területről elvezetendő mértékadó vízmennyiség
vizsgálatát, a megfelelő befogadó biztosítandó.
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3.

3.
4.

4.

5.
5/a.

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
6701 Szeged, Pf. 389

VI-R-039/018002/2010

Csongrád Megyei Kormányhivatal
VI-R-040/03370Hódmezővásárhelyi, Makói Kistérségi
3/2012.
Népegészségügyi Intézet
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
1607-3/2012/ÁLT.
Igazgatóság, 6701 Szeged, Pf.: 414
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság,
1477Szegedi Katasztrófavédelmi
2/2012/SZEGED
Kirendeltség, Hatósági Osztály,
HAT
6728 Szeged, Napos út 4.
Csongrád Megyei Kormányhivatal
CS/ÚT/367/1/2012.
Közlekedési Felügyelőség
Nemzeti Közlekedési Hatóság
VÉLEMÉNY NEM
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
ÉRKEZETT

6.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Polgári Repülőtéri és
Környezetvédelmi Osztály
1675 Budapest, Pf.41.

7.

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája
6701 Szeged, Pf. 902.

LR/RK/NS/B/2359/1/
2012

VI-P-001/34112/2012

IGEN

NEM
IGEN

Az ipari terület átsorolásánál javasolják az alábbiak figyelembevételét
Amennyiben egy adott terület kialakítása során a határértékek meghaladják
a vonatkozó jogszabályban meghatározott határértékeket le kell folytatni a
környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárást.
Az árvízvédelmi töltés mentett oldalán 110 m-en belül anyaggödröt,
munkagödröt nyitni csak a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság hozzájárulásával lehet.
A töltésen, valamint a töltés lábvonalától, annak mindkét oldalán számított
10-10 méteres védősávon (töltés-menti sávon) belül nem szabad olyan
tevékenységet végezni, amely a talaj szerkezetét, szilárdságát, összetételét
megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak elszennyeződését
eredményezné.
Zaj- és rezgésvédelmi szempontból a betartandó vonatkozó jogszabályokat
idézi.
A benyújtott tervanyag alapján közegészségügyi szempontból kifogást nem
emel, az abban foglaltak közegészségügyi érdeket nem sértenek, negatív
irányú közegészségügyi hatás nem várható.
A környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja indokoltnak.
Hatáskör/illetékesség hiányában a véleményezést áttették intézkedésre a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási
Szervnek.
Leírja, milyen tűzvédelmi követelményekre kell kiemelt figyelmet fordítani.
A terv környezeti vizsgálatának lefolytatása nem indokolt.

NEM

Hatáskör hiányában a véleményezést áttették intézkedésre a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

NEM

Hatáskör hiányában átteszi a véleményezést az illetékes Nemzeti
Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalának

NEM

A kérelem teljesítéséhez a légügyi hivatal hozzájárul.

IGEN

Felhívja a figyelmet a vonatkozó törvényre, amit figyelembe kell venni.
Tájékoztat az M43-as által érintett terület érintett nyilvántartott régészeti
lelőhelyeiről, valamint egy most azonosított kunhalmot is jelez, ugyanakkor a
tervezett módosítás régészeti érdeket nem érint.
A délkeleti belterületi tervezett ipari terület régészeti lelőhelyet nem érint, de
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régészeti terepbejárást javasol a régészeti érintettség kizárása érdekében.
Szükségesnek tartják a HÉSZ-be beemelni a régészeti lelőhelyek jegyzékét
és az érintett helyrajzi számok jegyzékét, mint azt 2007-ben kérték (ez
megtörtént akkor – tervezői megjegyzés) Azóta a nyilvántartásba új
lelőhelyek kerületek, melyek felvezetése a szabályozási tervlapokra és a
HÉSZ jegyzékébe is be kell kerülnie.
A tervezett módosítások műemléki érdeket, ingatlant nem érintenek.
A környezeti vizsgálat elvégzését örökségvédelmi szempontból nem
indokolt.
Megállapítja a megküldött dokumentáció alapján, hogy a módosítások
természetvédelmi szempontból kiemelt területet nem érintenek, a további
tervezéssel kapcsolatos kifogás, észrevétel nem merült fel.
Megállapítja a megküldött dokumentáció alapján, hogy a módosítások
természetvédelmi szempontból kiemelt területet nem érintenek, a további
tervezéssel kapcsolatos kifogás, észrevétel nem merült fel. Az Igazgatóság
véleménye szerint nem szükséges környezeti vizsgálatot lefolytatni.
A belterületi fekvésű ingatlanok vonatkozásában a termőföld védeleméről
szóló törvény rendelkezéseit figyelembe véve az ingatlanügyi hatóságnak
nincs hatásköre a véleményezési eljárásban.
A tervezett módosításokkal kapcsolatban általános érvényű véleményüket és
javaslataikat fogalmazza meg, felhívja a figyelmet a termőföld védelméről
rendelkező vonatkozó törvény paragrufasainak betartására.
Felhívja a figyelmet, hogy a szabályozási terv jóváhagyandó munkarészét az
ingatlan-nyilvántartási térkép hiteles másolatának felhasználásával kell
elkészíteni. A szabályozási terven fel kell tüntetni, hogy „Készült az állami
alapadatok felhasználásával.”

8.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5541 Szarvas, PF.: 72.
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Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
5541 Szarvas, PF.: 72.
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A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan észrevételt
nem tesz.

IGEN

Tájékoztatást ad a településrendezési feladatok ellátásához szükséges
elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, valamint a
jogszabályokon alapuló követelményekről. Tájékoztat arról, hogy a település
fejlődése és az építés rendje szempontjából településrendezési eszközként
figyelembe vehető saját terve és intézkedése nincs.
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Kormányhivatalának Földhivatala
6701 Szeged, Pf. 129

Csongrád Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal, 1885 Budapest, Pf. 25.
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Országos Rendőr-főkapitányság

15.

Magyar Bányászügyi és Földtani
Hivatal

16.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Szegedi hatósági iroda

CE/18370-2/2012

-
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ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK
17.

Csongrád Megyei Önkormányzata
Közgyűlés elnöke

18.

Apátfalva Önkormányzat Polgármestere

19.

Királyhelyes Önkormányzat
Polgármestere

20.

Kövegy Önkormányzata Polgármestere

21.

Csanádpalota Önkormányzat
Polgármestere

22.

Nagylak Önkormányzat Polgármestere

23.

Illetékes Építéshatóság

NEM

Nincs kifogása

NEM

Nincs kifogása
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