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MAGYARCSANÁD KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

I.

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK

6
KIVONAT
Amely készült Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december
hó 20. napján 8.30. órakor megtartott soros, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:
213/2018. (XII.20.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A Magyarcsanád Község Településrendezési eszközeinek módosítása
HATÁROZAT
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló többször módosított 1997. évi. LXXVIII. törvény 9/B § (2) bekezdés a) pontja
alapján a településszerkezeti tervét az alábbiak szerint módosítja:

A 104/2007. (XII.4.) Kt számú határozat 1. sz. melléklete a jelen határozat 1. sz.
mellékletével egészül ki.

A 143/14 telek területfelhasználása az 2. sz. melléklet szerint módosul: a beépítésre nem
szánt közpark terület egy részéből (Zkp-2) beépítésre szánt különleges Napelem-park
(Kne), beépítésre szánt különleges sportterület (Ksp-1) és közúti közlekedési területbe
(Köu). A fennmaradó terület pedig marad Zkp-2 övezetben.

A 0130 hrsz-ú telek és a 0129 hrsz-ú telek egy részének területfelhasználása az 3. sz.
melléklet szerint módosul: korlátozott használatú mezőgazdasági (Mko) terület egy
részéből védelmi erdő (Ev) területbe kerül.

A településszerkezeti terv jelmagyarázata a 4. sz. melléklet szerint két új jellel egészül ki:
a területfelhasználást jelölő szürke színnel „Különleges terület – napelempark” felirattal és
egy hozzákapcsolódó napelempark piktogrammal.
Határidő: a döntést követő nap
Felelős: polgármester
Erről értesítést kap:
- Farkas János polgármestere
- Izsákné Hetényi Valéria Mária jegyzője
- B&B ’99 Bt 6723 Szeged, Debreceni utca 16/a
- A Csongrád Megyei Kormányhivatal
- Irattár
K.m.f.
.....................................................
Farkas János
polgármester

.....................................................
Izsákné Hetényi Valéria Mária
jegyző

Kivonat hiteléül:
Magyarcsanád, 2018. december 20.
..........................................................
Izsákné Hetényi Valéria Mária
jegyző
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213/2018. (XII.20.) KT határozat 1. sz. melléklete

A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
(A 143/14 (1. sz. terület), 0129 és a 0130 hrsz-ú (3. sz. terület) telkek esetében kell
a településszerkezeti tervet módosítani)
1.1 A területfelhasználás
Az igazgatási terület hatályos szerkezeti terve a módosítással érintett 1.sz. területet
zöldterület-közpark területfelhasználásba (Zkp-2) sorolja. A jelenlegi földhivatali
nyilvántartás szerint kivett közterület, önkormányzat tulajdonában álló, nagyméretű
telek. Egy befektető cég napelempark létesítési szándékát jelezte az önkormányzat
felé, aki telekvásárlással együtt kívánja a beruházást megvalósítani. A 7,7 ha
területű telek területhasználatát a fejlesztés érdekében módosítani szükséges: a
földrészlet délkeleti részén két különleges napelempark terület (Kne) kerül
kijelölésre. Az Állomás és az Ady Endre utcai szakaszon az önkormányzat
sportterületet (Ksp-1) szeretne létrehozni, mert a jelenlegi, a vasúton túli
sportközpont elavult, kihasználatlan. A módosítás kapcsán a Bánát utca
folytatásában, a Szántó Kovács János utca töltés melletti szakaszánál a lakótelkek
megközelítésére és az az Árpád utca folytatásában a csapadékvíz csatorna
kezelésére közlekedési és közmű területet (Köu) is kijelöl a szerkezeti terv. A Szántó
Kovács János utca - Ady E. utca - töltés közötti telekrész megmarad zöldterületnek
(Zkp-2).
A 3. sz. terület a hatályos szerkezeti terv szerint beépítésre nem szánt, korlátozott
mezőgazdasági terület (Mko). A 0130 hrsz-ú telek teljes és a 0129 hrsz-ú telek egy
részének átsorolása védelmi erdő övezetbe, elegendően tudja biztosítani az 1. sz.
területen a közpark felosztásából, és azon területek átsorolásából adódó, kieső
biológiai aktivitási értéket.
1.2. A zöldfelületi rendszer
Az 1. sz. terület módosítása a község zöldfelületi rendszerét bár érinti és módosítja,
azonban a valóságban a töltés melletti közparkot nem igazán hasznosítja a falu
közössége. A változtatással megnövekszik az önkormányzati tulajdon értéke is,
rendeződik a karbantartási probléma is (telken belül karbantartott zöldfelületekkel).
1.3. Az örökségvédelem
A tervezett területhasználat módosítások épített környezetet, védett épített
emlékeket nem érintenek.
Régészeti lelőhely a 3. sz. terület, a 0129 hrsz-ú telek észak-keleti sarkában
található, egy rézkori halom helyezkedik el. Az 1. sz. területen és annak közelében
nem található régészeti lelőhely.
1.4. Közlekedés
A 43. sz. főközlekedési út nyomvonala jelenleg a községet átszeli. Ettől az úttól
délre eső 1. sz. terület a település kiszolgáló lakóutcáiról érhető el. Az ideérkező
forgalom lebonyolítására alkalmasak az utca szélességek. Az „új” Bánát sor
folytatása és a becsatlakozó utcák leaszfaltozása javasolt.
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A 3. sz. terület megközelíthetősége nem változik, a kiszolgáló dűlőutak
rendelkezésre állnak.
1.5. Közműellátás
Az 1. sz. területen lévő közművek bővítésére és átalakítására nincs szükség. A
sportterület vízellátása, a szennyvízelvezetése és az energiaellátása a meglévő
infrastruktúráról fejlesztés nélkül megoldható a Széchenyi utcai csatlakozó
pontoktól.
A terület csapadékvizét elvezető árokrendszerének középső, „ferde” szakaszát a
napelempark telkének kialakíthatósága végett a kijelölt közterületre kell áthelyezni. A
észak-déli irányú, a töltés mellé forduló árok szakasz megmarad a kiépített zsilip
műtárggyal együtt.
A 2. sz. területen az elektromos áram rendelkezésre áll. A szükséges tüzivízhez
műtárgyat kell építeni. A megépülő nagy alapterület üvegházon keletkező
csapadékvíz elvezetést telken belül kell megoldani (pl. méretezett záportóba kell
gyűjteni).
A 3. sz. területen tervezett módosítás közműveket nem igényel.
1.6. Környezetvédelem
A tervezett módosítások a környezeti elemeket (víz-, talaj-, levegő) nem
veszélyeztetik. A módosítások környezetvédelmi intézkedést nem igényelnek.
1.7. Védőterületek és védősávok
Az 1. sz. területnél a töltés lábától 10 m széles védősávot kell tartani. A 2. sz. terület
melletti, 43. sz. állami főútnak 50-50 m-es biztonsági zónát biztosít a hatályos
szabályozási terv. A 3. sz. területnél nincs védőtávolságot és védőterületet előíró
rendelkezés.
1.8. Korlátozások
A módosítások következtében beépítésre szánt területek építési övezeti besorolását
a szabályozási tervben meg kell határozni. Egyéb korlátozások egyik területet sem
érintik.
1.9. Biológiai aktivitási érték (BAÉ) pótlása
A 3. számú földrészleten történő korlátozott mezőgazdasági terület átsorolása
védőerdővé tudja biztosítani az 1. sz. területen a módosításból keletkező BAÉ
csökkenést. A 0130 hrsz-ú telek teljes területe igénybevételre került, a 0129 hrsz-ú
teleknek pedig 7,50 ha-nyi, a földhivatalban erdőművelési nyilvántartású telekrészét
vettük számításba (lásd a III. 4. táblázatot)

Szeged, 2018. november hó
Bartók Erika
településtervező
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213/2018. (XII.20.) KT határozat 2. sz. melléklete

1. sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.
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213/2018. (XII.20.) KT határozat 3. sz. melléklete

3. sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.
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213/2018. (XII.20.) KT határozat 4. sz. melléklete
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Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2018. (XII.21.) számú rendelete
a Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
20/2007.(XII.04.) sz. Kt. rendelet
módosításáról
Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 62.§.
(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az Étv. 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, és a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37.§ (1) bekezdésben biztosított véleményezési
jogkörében eljáró

Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész,

a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály,

a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága,

a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,

az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,

a Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi és Élelmiszerláncbiztonsági Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály,

a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal,

a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Közlekedési Osztály,

a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II.
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,

a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály II. Földhivatali Osztálya,

a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal Agrárügyi
Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály,

a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,

a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság,

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztálya,

a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,

az Apátfalva Község Önkormányzata

a Királyhegyes Község Önkormányzata

a Kövegy Község Önkormányzata

a Csanádpalota Község Önkormányzata
továbbá Partnerségi egyeztetésről szóló a 15/2018. (IX.28.) sz. KT. rendeletben
meghatározott Partnerek véleményének kikérésével, Magyarcsanád Község Építési
Szabályzatáról a következőket rendeli el:
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1.§
Jelen rendelet (R) az 2. §-ban felsorolt mellékletekkel együtt alkalmazandó.
2.§
A 20/2007.(XII.04.) számú rendelet (továbbiakban R.) 1.§ (3) pontja szerinti mellékletét
képező szabályozási tervlapok közül:
a./
SZT-1 jelű tervlap belterületi részlete
1. sz. melléklet szerint módosul.
b./
SZT-2 jelű tervlap külterületi részlete
2. sz. melléklet szerint módosul
c./
SZT-2 jelű tervlap külterületi részlete
3. sz. melléklet szerint módosul.
3.§
A R. 4.§ „Beépítésre szánt területek” (1) bekezdése 5. alpontja az alábbival egészül ki:
Különleges napelempark területe
Kne
4.§
A R. 10.§-a „Különleges terület- sportterület” övezet az alábbi új (4) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) Az övezetbe tartozó telekhatáron 1,6 m magas kerítés építhető. Töltés melletti
övezetben a töltés lábától 10 m szélességben védőtávolságot kell biztosítani.”

5.§
A R. új fejezettel egészül ki:

(1)
(2)

12/A.§
Különleges terület - Napelempark
Napelempark a Szabályozási terven „Kne” jellel szabályozott területfelhasználási
egység.
A terület építési övezetében a telekalakítás és az építmény elhelyezés feltételei a
következők:

Övezet Beépítési
jele
mód

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
Legkisebb
beépítettség

Az épület

Szintterületi
mutató
Legnagyobb
Terepszint Terepszint Legkisebb
építmény
Területe Szélessége
alatt
felett
zöldfelület
magassága
m2
Kne

(3)
(4)

m

%

%

%

m2/m2

m

SZ
10000
30
SZ: Szabadonálló beépítés

10

40

40

0,8

5,5

A telek közterületek felőli oldalán 1,60 m magas kerítés építendő.
A kerítés mögött 1,60 m magasságban, a terven jelölt helyen sövényt kell
telepíteni.

6.§
A R. 17.§-a „Általános mezőgazdasági terület” övezet (2) bekezdése az alábbiak szerint
módosul:
„(2) A területen a telekalakítás és az építmény elhelyezés feltételei a következők:
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Övezet Beépítési
jele
mód

Az építési telek kialakítható
Legnagyobb
Legkisebb
beépítettség

Az épület

Szintterületi
mutató
Legnagyobb
Terepszint Terepszint Legkisebb
építmény
Területe Szélessége
alatt
felett
zöldfelület
magassága
m2

m

%

%

%

m2/m2

m

Má-1

SZ

5000

20

5

2

-

0,01

4,50

Má-1*

SZ

5000

20

5

3

-

-

7,50

SZ
10000
20
SZ: Szabadonálló beépítés

5

2

-

0,01

4,50

Má-2

7.§
A R. 17.§-a „Általános mezőgazdasági terület” övezet (4) bekezdéssel egészül ki:
(4)
Az Má-1* övezetben 5.000 m2-nél kisebb telken épület nem létesíthető. 5.000 m 2nél nagyobb telkek esetében csak növénytermesztés célját (pl.: feldolgozását,
tárolását, hűtését, stb….) szolgáló épület, legfeljebb 9,00 m gerincmagasságú
fóliasátor, üvegház és ezek üzemeltetéséhez szükséges legfeljebb 7,50 m
építménymagasságú épület, továbbá földdel borított pince helyezhetők el.
Lakóház nem létesíthető. A technológiai vagy gépészeti műtárgyak (pl.: kémény,
tartály) legfeljebb 15 m-es magassággal létesíthetőek. Az üvegház építésével
keletkező csapadékvizet telken belül kell kezelni és gyűjteni (pl.: tározó
megépítése).
8.§.
A SZT-1 sz. igazgatási terület tervlapjának és az SZT-2 sz. belterület szabályozási
tervlapjának jelmagyarázata az alábbi jelekkel egészül ki:

(1)
(2)

9.§.
Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a
hatálybalépést követően indított ügyekben kell alkalmazni.
A rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazandó abban az esetben, ha az építtető számára kedvezőbb előírást
tartalmaz.

Magyarcsanád, 2018. december 21.
Farkas János
polgármester

Izsákné Hetényi Valéria Mária
jegyző

Kihirdetve: Magyarcsanád, 2018. 2018. december 21.
Izsákné Hetényi Valéria Mária
jegyző
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22/2018.(XII.21.) Ör. 1. sz. melléklete

1. sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.

16

22/2018.(XII.21.) Ör. 2. sz. melléklete

2.sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.
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22/2018.(XII.21.) Ör. 3. sz. melléklete

3.sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.

18
Nem kerül jóváhagyásra.
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MAGYARCSANÁD KÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA

II.

MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK

A megalapozó vizsgálatok a tervezett fejlesztés és településrendezés várható hatása
szerinti területre készül a szerkezeti összefüggések bemutatásával.

1.

HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

1.1. Előzmények
Magyarcsanád község településrendezési eszközei 2007-ben készültek. A szerkezeti
tervet az Önkormányzat 107/2007.(XII.04.) Kt. Sz. határozatával, a HÉSZ-t
20/2007.(XII.04.) rendelettel fogadta el. Az eltelt 11 év során egy kisebb módosításra
került sor (Magyarcsanád M43 autópálya Makó-országhatár közötti szakaszhoz a TRE
módosítása).
Egy magánbefektető cég kereste meg az Önkormányzatot azzal, hogy az egyik,
belterületi ingatlanon napelemparkot építhessen. A körülmények és az adottságok
elemzését követően (elektromos hálózatra történő csatlakozási pont közelsége) a töltés
melletti, szinte kihasználatlan közparkra esett a választás (143/14 hrsz-ú telek), mely
terület önkormányzati tulajdon. A jelenleg hatályos településszerkezeti terv (beépítésre
nem szánt zöldterület övezetébe tartozik) és a szabályrendelet nem alkalmas az ilyen
jellegű fejlesztésre (pl. a szabályrendelet 14. §-a tiltja a telekmegosztás, mely már a
telek értékesítését is gátolja.) A módosításokkal kieső biológiai aktivitásértéket a
módosítással párhuzamosan pótolni kell.
Egy külterületi telektulajdonos ugyancsak (0157/7 hrsz-ú telek) jelezte az
Önkormányzatnak, hogy pályázati keretből, munkahelyteremtésének lehetőségével
mezőgazdasági fejlesztést kíván végrehajtani (üvegház és csomagoló üzem építése).
Ebben az esetben is a jelenlegi szabályozás nem biztosítja az elképzelések szerinti
épületek elhelyezhetőségét: az üvegház gerincmagasságát és a funkcióhoz kapcsolódó
épület legmagasabb építménymagasságát az OTÉK-hoz képest szigorúbb, kisebb
értékben határozza meg a hatályos rendelet.
Mindkét beruházás fontos a - sajnos lassú hanyatlást mutató- község életében, ezért a
képviselő-testület „kiemelt fejlesztési területté nyilvánította” 141/2018. (IX.27.) számú
határozatával a szóban forgó telkeket és a biológiai aktivitás pótlására kiszemelt 0129
és 0130 hrsz-ú földrészleteket a célok minél hamarabbi megvalósíthatóságának
érdekében.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet záró rendelkezése lehetőséget
biztosít, hogy a jelenlegi módosítást az Önkormányzat a még a 2012. augusztus 6-ig
érvényben lévő, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján készítse el 2018. december 31-ig. Ennek
megfelelően a jelen tervdokumentáció az említett jogszabály alkalmazásával készül.
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1.2. A módosítással érintett területek
1.2.1. Magyarcsanád, Dankó Pista telep 143/14 hrsz-ú telek és környéke.
A módosítással érintett
telek Magyarcsanád déli,
belterületi határánál fekvő,
a lakóterület és a töltés
közvetlen
közelében
elhelyezkedő, önkormányzati tulajdonú földrészlet.
földhivatali
besorolása
kivett közterület, nagysága
7,7036 hektár. A területhasználati besorolása zöldterület, közpark (Zkp-2)

1.2.2. Magyarcsanád, Bekai ugar 0157/7 hrsz-ú telek és környéke
Magyarcsanád külterületén,
a 43. sz országos főút
mellett elterülő földrészlet
mezőgaz-dasági
hasznosítású.
Övezeti
besorolása általános mezőgazdasági (Má-1).

1.2.3. Magyarcsanád,
Lapos
0129 és 0130 hrsz-ú telkek és
környékük
A mintegy 58,0 hektár korlátozott
mezőgazdasági terület. Művelési
ága erdő, legelő, több ponton
mocsár. A földrészlet KörösMaros Nemzeti Park területén
fekszik.
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1.3. Fotók a területekről
A 0143/14 hrsz-ú telekről fotók
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A 0157/7 hrsz-ú telekről fotók

A 0129 és a 0130 hrsz-ú telek felülnézete
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1.4. A területrendezési tervekkel való összhang vizsgálata
(A 143/14 (1. sz. terület), 0129 és a 0130 hrsz-ú (3. sz. terület) telkek esetében kell a
településszerkezeti tervet módosítani)
1.4.1. Országos Területrendezési Terv
Országos szerkezeti terv részlete és jelmagyarázata
A CsmTrt-t összhangban kellett elkészíteni az
országos
területrendezési
tervvel.
A
települések TRE-t pedig a megyei terveknek
kell(ett) megfeleltetni.

Az Otrt szerkezeti terve a belterületet
települési térségbe sorolja, a 3. sz.
terület pedig erdőtérségbe tartozik. Ezért
az
eltervezett
módosítások
nem
ellentétesek
a
magasabb
szintű
tervekkel.
A tervezési területet az OTrT alábbi térségi övezetei érintik:
1./ Ökológiai hálózat övezete
Az 1. számú területet nem érinti, a biológiai
aktivitás pótlására kijelölt 3. sz. tervezési
területen történő módosítás nem ellentétes az
előírással.

2./

Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület

nem érintett

3./

Jó termőhelyi adottságú szántóterület

nem érintett
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4./

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezet:
A 3. számú területen lévő kiváló erdő, mint
területhasználat nem került átvezetésre a
település szerkezeti tervén korábban. A
felmerülő BAÉ pótlás ezen a területen történne
szerkezeti terv szintjén átvezetve, így az
megfelel az övezeti előírásoknak.

5./

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
A módosítással érintett 1. sz. nem éri el, a 3.
sz. terület egésze pedig érinti az övezetet. A
tájképvédelemmel
kapcsolatos
helyi
előírásokat a településképi rendelet határozza
meg. Ennek alapján kell a 0157/7 hrsz-ú
telken épületet kialakítani, és anyaghasználatot meghatározni. Egyéb teendő
nincsen.

6./

Világörökségi és világörökségi várományos terület övezete

7./

Országos vízminőség-védelmi terület övezete
Az
övezetbe
tartozó
települések
településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett
területeket, és a helyi építési szabályzatban az
építési övezetre vagy övezetre vonatkozó
szabályokat kell megállapítani. A most készülő
módosítás nem befolyásolja, nem rontja a
vízminőséget. A hatályos HÉSZ rögzíti az erre
vonatkozó előírásokat. A 1. sz. területen
(sportterületen)
keletkező
szennyvíz
a
Széchenyi utcában lévő közcsatornára
ráköthető.

nem érintett
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8./ Nagyvízi meder terület övezete és Vásárhelyi terv továbbfejlesztése keretében
megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területe
Az 1. számú terület az övezetet nem érinti, az
Otrt-nek megfelelően új beépítésre szánt
terület a 3. sz. földrészleten nem kerül
kijelölésre.

9./

Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete:

1.3.2. Csongrád Megye Területrendezési terve (CsmTrT)
Csongrád Megye Szerkezeti terv részlete jelmagyarázata
A tervezett változások nem ellentétesek a megyei szerkezeti tervvel.

nem érintett
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A tervezési területet a CsmTrT alábbi övezetei érintik:
1./ országos ökológiai hálózat övezete (magterület, ökofolyosó, pufferterület)
A 3. sz. terület helyezkedik el a ökológiai
pufferterületben. A földrészleten új beépítésre
szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a
övezeti előírásoknak megfelel.

2./

kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete

nem érintett

3./

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete,
erdőtelepítésre alkalmas terület övezete.
Az 1. sz. területet nem érintett erdőterületek
szempontjából.
A 3. sz. területen tervezett biológiai aktivitási
érték pótlás megfelel az övezeti előírásoknak.
Azon a meglévő, de a településszerkezeti
terven nem jelölt erdő felületen rögzíti a
módosított terv a jelenlegi állapotot, ahol az
övezeti terven kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületet jelöl ki.

4./

térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete

5./

országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete, térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület övezete
A község belterület határától, és a 43. számú
országos főúttól D-re eső területe a térségi
tájképvédelmi övezetbe tartozik. A 3. számú
tervezési terület helyezkedik el a vizsgált
övezetbe. A megépülő mezőgazdasági
épületnek kell a Településképi rendeletben
foglaltaknak
megfelelnie,
mely
rögzít
tájképvédelemre vonatkozó előírást.

nem érintett
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6./

térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete
nem érintett

7./

történeti települési terület övezete

8./

kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete

nem érintett
nem érintett

9./

felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő terület övezete

nem érintett

10./ ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete

nem érintett

11./ együtt tervezhető térségek övezete

nem érintett

12./ Honvédelmi terület övezete

nem érintett

13./ Rendszeresen belvízjárta terület és nagyvizi meder övezete
Az 1. számú terület az övezetet nem érinti, az
Otrt-nek megfelelően, új beépítésre szánt
terület a 3. sz. földrészleten nem kerül
kijelölésre.

14./ Szélerózióknak kitett terület övezete

nem érintett

Fentiek alapján a tervezett módosítások nem változtatják meg a CsmTrT övezeti
besorolásait.
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1.5. A hatályos településrendezési eszközök
1.5.1. Településszerkezeti terv
A belterület szerkezeti terve a Dankó Pista telepen lévő, nagyméretű, 143/14 hrsz-ú
ingatlant beépítésre nem szánt, zöldterületi közparknak jelöli ki a Bánát sor és az Ady
Endre utca vonalában beépítésre nem szánt közlekedési terület megtartásával.
A hatályos szerkezeti terv részlete az 1.sz. tervezési területtel

Az igazgatási terület külterületi szerkezeti terve a Bekai ugaron fekvő, 0157/7 hrsz-ú
telket általános mezőgazdasági területen terül el.
A hatályos szerkezeti terv részlete az 2.sz. tervezési területtel
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Ugyancsak a külterületi szerkezeti terv a 3. sz. területet (0129 és 0130 hrsz-ú telket)
korlátozott mezőgazdasági területnek jelöli ki annak ellenére, hogy művelési ága
erdőnek tartja nyilván a 0130 telek vonatkozásában teljesen, a 0129 hrsz-ú telek pedig
közel 11 hektárnyi nagyságban.
A hatályos szerkezeti terv részlete a 3. sz. tervezési területtel

1.5.2. Szabályozási terv
A belterületi Szabályozási terv a Dankó Pista telepen lévő 143/14 hrsz-ú telket Zkp-2-es
jelű, beépítésre nem szánt területté szabályozza, ami az ingatlan nyilvántartásban is
kivett közterület.
A hatályos szabályozási terv részlete (1. sz. területtel)
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Az igazgatási terület Szabályozási terve a Bekai ugaron elhelyezkedő, 0157/7 hrsz-ú
telket általános mezőgazdasági területi övezetbe sorolja (Má-1), mely előírás engedi a
területet az OTÉK-nál szigorúbb szabályokkal beépíteni.
A hatályos szabályozási terv részlete (2. sz. terület)

Az igazgatási terület Szabályozási terve 0129 és 0130 hrsz-ú telkeket korlátozott
használatú mezőgazdasági területi övezetbe sorolja (Mko). Az ingatlan nyilvántartás
szerint a területen erdő (cca. 11 ha), legelő (cca. 39 ha), és a többi terület kivett mocsár
területek.
A hatályos szabályozási terv részlete (3. sz. terület)
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1.5.3. A Helyi Építési szabályzat
A tervezett módosítások a hatályos, 2013-ban módosított HÉSZ (20/2007.(XII.04.) sz.
Ktr. rendelet) kisebb mértékű kiegészítését igénylik.

1.6. Az épített környezet vizsgálata, Kulturális Örökségvédelem
A tervezett módosítások az épített környezetet nem érintik.
Régészeti lelőhely a 3. sz. terület, a 0129 hrsz-ú telek észak-keleti sarkában található,
egy rézkori halom helyezkedik el. Az 1. sz. területen és annak közelében nem található
régészeti lelőhely.

2. HELYZETELEMZŐ ÉS ÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
2.1.

A vizsgált tényezők és egymásra hatásuk a módosítási igények
tükrében

A helyzetfeltáró munkarész alapján megállapítható, hogy a tervezett módosítások az
érintett területek adottságaival, környezetükkel nem ellentétesek, azokhoz illeszthetők.
Az 1. sz. terület – Zöldterületi közpark szinte kihasználatlan terület. Az elképzelések
szerint elhelyezésre kerülő, megújuló energiatermelést szolgáló napelempark újszerű,
„tájidegen”-nek is nevezhető területhasználata azonban az északon elhelyezkedő
lakóterületet „fényszennyezéssel”, tükröződéssel nem fogja zavarni. Növénytelepítési
előírással kerül védelemre a településkép.
A 2. sz. terület – A pályázati lehetőségek kihasználhatóságához az OTÉK-nál szigorúbb
előírásokat fel kell oldani a helyi építési szabályzatban.
A 3. sz. területen – a Mko (korlátozott használatú mezőgazdasági terület) egy részének
átsorolása Ev-be (védőerdőbe), amely már egyébként is a művelési ág nyilvántartása
szerint erdő a már kialakult állapotot rögzíti a biológiai aktivitási érték pótlásának
mértékéig.
A vizsgálatok és a fejlesztési igények alapján az alábbi övezeti besorolások
javasolhatók:
1. sz. terület:
Kne: beépítésre szánt különleges napelempark terület (új
rendeleti pont)
Sz: szabadon álló beépítés
 építménymagasság max. 5,5 m
 max. 40 %-os beépítettség
 min. 10000 m2 teleknagyság
Ksp-1 Különleges sportterület
a HÉSZ 10. §-nak megfelelően.
a megmaradó terület változatlanul Zkp-2 besorolást kap.
2. sz. terület:
A Má-1* Általános mezőgazdasági terület besorolás nem
változik.
A HÉSZ 17. §-nak (2) és (3) bekezdésében kell módosítást
eszközölni.
3. sz. terület:
A telek egyrészének Ev (tervezett védelmi erdő) övezet
a HÉSZ 16. §-nak megfelelően.
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2.2. A környezeti adottságok és a módosítás kölcsönhatása
A tervezett módosítások az alapközműveket nem érintik.
Az 1. sz. területen a vízellátást, szennyvízelhelyezést és az energia ellátást a közelben
lévő közművekről megoldható szükség esetén. A csapadékvizek befogadója a Belezicsatorna. A területet kettészelő csapadékvíz csatorna áthelyezető.
A 2. sz. területen tervezett fejlesztés elektromos ellátása biztosítható, a szükséges víz
vízjogi engedéllyel rendelkező kútról biztosítható, termálkút létrehozása is egyéb
jogszabályoknak megfelelően lehetséges, a szennyvizet zárt tárolóban gyűjtik össze,
majd onnan kerül elszállításra.
A 3. sz. terület közműveket nem igényel.
A módosulások a fő közlekedési rendszert nem érintik. Az 1. sz. terület kiszolgáló útja a
környező lakóutcák. A 0157/7 hrsz-ú telek kamionnal történő megközelíthetősége a
0175 hrsz-ú dűlőútról megoldható. A 43. sz. főútról való nagyívű (12-15 m sugarú)
útcsatlakozás elfér a meglévő, digitális térképen mérhető 19 m szabályozási szélességű
telekhatárok között.
Az 1. sz terület egy részének beépítésre szánt területkénti kijelölésével a biológiai
aktivitás-érték változik, a 3.sz. terület módosított területhasználata a kieső értéket tudja
pótolni (részletes számítás a III.4. fejezetben).

Szeged, 2018. november hó
Bartók Erika
településtervező
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III.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ ÉS JAVASLATOK

III.1. Szabályozási terv, szakági munkarészek, kapcsolódó jogszabályi környezet
1.1
Szabályozási terv
A földhivatali térképre szerkesztett szabályozási tervrészlet az 1. számú tervezési területnél. A telekalakításnál alkalmazható lesz a jelen helyszínrajz és a szabályrendelet mögé illesztett
keresztszelvény.

Készült a 811. számú állami adatszolgáltatás alapján.
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1.2.

Közlekedés és közművek

Közlekedés
A tervezési területen kis forgalmú, burkolt és szilárd burkolat nélküli lakóutcák találhatók,
melyek É-D-i irányúak, merőlegesen csatlakoznak a Bánát utcához ill. annak nyugati
irányú meghosszabbított szakaszához.
Az Ady Endre utca burkolt útja déli irányba folytatódik a tervezett sportterület határán,
majd befordul a Szántó Kovács János utcára, a tervezési határig kiépítve.
A 143/14 helyrajzi számú ingatlan északi határán javasolt szabályozási vonalat az 1-1
és 2-2 keresztmetszeti elrendezés alapján adtuk meg.
Javasoljuk az Árpád és Ady Endre utca közötti szakaszon szilárd burkolatú út kiépítését
a tervezett létesítmények és a töltés valamint a csatornák kedvezőbb megközelítésére.
Parkolás
A tervezett sportterület az -OTÉK 42.paragrafusa szerint számított parkolási igényét
telken belül kell biztosítani.
Csapadékvíz elvezetés
A tervezési terület nyugati határán húzódik az ATIVIZIG kezelésében lévő Belezi
csatorna, amely befogadója a helyszínrajzon ábrázolt önkormányzati tulajdonú és
kezelésű belvízlevezető csatornáknak.
Az Árpád és Állomás utcák közötti szakaszon módosítani kell a töltéssel párhuzamos
árok nyomvonalát a terület optimális kihasználhatósága érdekében.
Víz-és gázellátás, szennyvízelvezetés
A fent említett közművek nyomvonalát az E-közmű adatszolgáltatása alapján ábrázoltuk.
Az alapközmű hálózat a község területén kiépített, a szükséges közmű bekötések
csatlakozási pontja biztosított.
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1.3.

Kapcsolódó, egyéb jogszabályi környezet értékelése

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) számú
Kormányrendelet 84§. (2) b) pontja alapján újonnan beépítésre szánt terület esetében
terepbejárást kell kérelmezni-az önkormányzatnak.
„a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező
múzeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60
feltárásra alkalmas nap alatt végzi el,”

A Magyarcsanád, Dankó Pista telep 143/14 hrsz-ú telek területhasználati módosítása
kapcsán, a terv készítése közben felmerült a fent idézet jogszabály alkalmazásának
szükségessége. A kérdés egyeztetésére a CsMKH Szegedi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály 2. Építési és Örökségvédelmi Osztályán Huszár Edittel történt telefonos
megbeszélés keretében került sor. Bemutatásra került, hogy a vizsgált telek olyan
belterületi földrészlet, melynek korábbi (2007 előtti) területhasználata lakóterület volt
(földhivatalban is kivett közterületként van nyilvántartva – csatoltuk a tulajdoni lap
kivonatot). A 2007-ben elfogadott szerkezeti terven a telek régi, leromlott lakóterület
felszámolása érdekében Zöldterület-közpark területhasználati besorolást kapott. A most
készülő rendezési tervben pedig beépítésre szánt különleges-napelempark és
sportterület besorolásba kerülne a telek nagyrésze. A helyzet felvázolása után Huszár
Edit azt a tájékoztatást adta, hogy a szóban forgó 143/14 hrsz-ú telekre nem kell
megrendelni a terepbejárást az illetékes múzeumtól, mert ez a területhasználati
változtatás nem lépi át a meghatározott jogszabályi határokat. Megnézte a hivatal
nyilvántartását is, mely szerint
sincs a közelben régészeti
lelőhely. (lásd a régészeti
tanulmányt is)
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III.2.

Környezetalakítás

2.1.

Sportközpont kialakítása

A szabályozási terven
kialakított sportközpont
telke több kisebb méretű,
de több típusú sportpálya
kialakítására alkalmas: 1
db 20*40 m méretű
kézilabdapálya, 1 db
15*28 cm kosárlabda
pálya, és 1 db 20*30 m
méretű
gyermekfocipálya is kiépíthető,
kedvező É-D hossztengelyű tájolással. Továbbá
az
amatőr,
de
mozogni
vágyoknak
kültéri fitness park is helyet kaphat a hosszútávú tervek szerint. Az elvi elrendezést a
következő helyszínrajz részlet mutatja.
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2.2.

Mezőgazdasági üvegház és kiszolgáló csarnok a 0157/7 hrsz-ú területen

Helyszínrajz részlet

43. sz. főút felüli homlokzat részlete
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III.3.

Biológiai aktivitási érték számítás

Magyarcsanád, 1., és a 3. sz. módosítással érintett területekre
143/14

143/14

Zkp-2
Köu

Változás előtt
6,8280
0,8756
7,7036

Zkp-2
Köu
Ksp-1
Kne1
Kne2

Változás után
0,9067
2,6540
0,7589
1,5938
1,7902
7,7036

8
0,6

54,624
0,52536
55,14936

8
0,6
6

7,2536
1,5924
4,5534

2,2

3,9384
17,3378

Pótolni szükséges BAÉ szám

-37,8115

Változás előtt
0129
hrsz
0130
hrsz

Mko

57,3168

3,7 212,0722

Mko

1,4994
58,8162

3,7

5,5478
217,6199

8

60,0000

Változás után
0129
hrsz
0129
hrsz
0130
hrsz

Ev

7,5000

Mko

49,8168

Ev

1,4994
58,8162

3,7 184,3222
8

11,9952
256,3174

Pótolt BAÉ szám

38,6974

Keletkezett BAÉ növekmény

0,8859

A digitális térképen mért részterületek nagysága a földhivatali adatoknak megfelelően
módosított tényezővel kerültek a táblázatban feltüntetésre. A mérési eltérés (98,8 %), az
megengedett tűrési határnak megfelel.
Szeged, 2018. november hó
Bartók Erika
településtervező
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III.4.

Régészeti örökségvédelmi hatástanulmány

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MAGYARCSANÁD KÖZSÉG
TELEPÜLÉSSZERKEZETI ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK 2018-AS
MÓDOSÍTÁSÁHOZ

Lőrinczy Gábor
régész, örökségvédelmi szakértő
(Ny. sz.: Sz-17/2007)

SZEGED 2018
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B e v e z e t é s
Magyarcsanád község két területen korlátozott mezőgazdasági terület helyett védőerdőt, míg egy
másik

helyszínen

beépítésre szánt

területet

kíván kialakítani. Az

ehhez

szükséges

településrendezési terv módosításához az érintett területekre vonatkozó régészeti szempontú
örökségvédelmi hatástanulmány a B&B ’99 Bt. (Szeged, Debreceni u. 16/a., adószám: 203567812-06) felkérésére készült. A tervdokumentációt részünkre a Megrendelő biztosította.
Munkánk

során

felhasználtuk

a

község

területére

vonatkozó

örökségvédelmi

hatástanulmányt, áttekintettük a szegedi Móra Ferenc Múzeum régészeti adattárát, a Csongrád
Megyei Kormányhivatal, Szegedi Járási Hivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya
nyilvántartását, valamint a vonatkozó szakirodalmi adatokat és felhasználtuk a Miniszterelnökség
Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztályától megkapott
adatokat. A rendelkezésünkre álló információk, megfigyelések alapján fogalmaztuk meg a
tervezett módosításokkal kapcsolatos észrevételeinket.
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A tervezett beruházások által érintett területekre vonatkozó adatok
A község déli szélén, Bökénytől délnyugatra, egy nagyjából kelet–nyugat irányú dűlőút és a
Maros között egy közel háromszög alakú terület (hrsz: 0129 telek) egy részén terveznek
védőerdőt kijelölni. Ennek a területnek a keleti sarkában helyezkedik el a Bökényi halom.
42990, Magyarcsanád 62, Bökény-halom
A környezetéből kb. 8 m-re kiemelkedő rézkori halom Bökény délkeleti sarkánál, a Maros
gátjának északi, ártéri oldalán fekszik. Az idők során többször bolygatták, keleti oldaláról sok
földet elhordtak. Temetkezések a halom nyugati és déli oldalán kerültek elő.

A halomtól délnyugatra ingatlan-, és erdőnyilvántartásban is véderdő szerepel, melynek egy része
most kerül a településszerkezeti terven is rögzítésre, így a halom védettsége biztosítva lesz.
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A község belterülete és a Belezi-csatorna között kijelölt 143/14 hrsz-ú területen napelemparkot és
sport területet alakítanak ki. A községtől délkeletre az országút és a töltés közötti 0157/7 hrsz-ú
területen üvegházat és tároló épületet kívánnak építeni. Erről a két területről a Megyei
Kormányhivatal, sem pedig a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztálya régészeti
lelőhelyet nem tart nyilván.

Lőrinczy Gábor régész,
örökségvédelmi szakértő
lorinczyg@gmail.com

Szeged 2018. november 22.

NYILATKOZAT
Alulírott Lőrinczy Gábor, örökségvédelmi szakértő (nyilvántartási szám: NKÖM Sz-17/2007)
ezúton nyilatkozom arról, hogy az örökségvédelmi hatástanulmányban szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek, a javasolt régészeti megoldás megfelel az örökségvédelmi
jogszabályoknak és hatósági előírásoknak, továbbá, hogy a tanulmány elkészítésére
jogosultsággal rendelkezem.

Szeged, 2018. november 22.
Lőrinczy Gábor régész,
örökségvédelmi szakértő
lorinczyg@gmail.com
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ELŐTERJESZTÉS
Nagylak Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 27. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére
Magyarcsanád Községi Önkormányzat településrendezési eszközök módosításának
környezetvizsgálati egyeztetés során beérkezett vélemények lezárása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarcsanád 0157/7, 143/14,
0129 és a 0130 hrsz-ú területek „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánításáról döntött a 141/2018.
(IX.27.) számú határozatával. A településrendezési eszközök módosítására a B&B ’99
Szolgáltató Bt.-vel (tervező: Bartók Erika) Településrendezési szerződést kötött.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdés b) pontja alapján a település egészére készülő
helyi építési szabályzat kisebb módosításánál a várható környezeti hatás jelentősége és így a
környezeti vizsgálat szükségessége eseti meghatározás alapján dönthető el.
A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök kidolgozója kikéri a
Korm. rend. 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási
szervek (a továbbiakban: környezet védelméért felelős szervek) véleményét arról, hogy a
hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős
környezeti hatás, szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása.
A dokumentáció véleményezése megtörtént.
A módosítás várható hatásai:
Természetvédelmi szempontú érintettség
A településrendezési eszközökben szereplő tervezett módosítás a Körös-Maros Nemzeti Park
területét is érinti, de a meglévő állapot kerül rögzítésre (szerkezeti tervben bekerül a véderdő), új
változás nem jön létre.
Kulturális örökségvédelem
A tervezési területen országos és helyi védettségű építészeti objektum nem található. A 3.sz.
terület szélén lévő kunhalmot változás nem fogja érinteni (meglévő állapot kerül rögzítésre).
Növény és talajvédelem
Talajvédelmi szempontból környezetvizsgálat lefolytatása nem indokolt.
Bányafelügyelet
Környezetvizsgálat lefolytatása nem indokolt.
Katasztrófavédelem
Vízügyi és vízvédelmi szempontból környezetvizsgálat lefolytatása nem indokolt.
Országos Erdőállomány Adattár érintettség
A tervezési területen az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőterület található,
azonban a szerkezeti terven rögzítésre kerül a jelenlegi állapot nagyrésze (cca. 1,5 ha és 7,5 ha).
1
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Országhatáron átterjedő jelentős, káros környezeti hatások
A településrendezési eszközök módosítása nem jár olyan tervelemmel, mely országhatáron
átterjedő jelentős, káros környezeti hatást eredményezne.
Földtani és ásványvagyon védelme
A módosítással érintett területeken nyilvántartott védendő földtani értékek nem találhatóak.
Termőföld érintettség
A tervezett módosítás során a termőföld végleges más célú hasznosítására kerül sor. A termőföld
védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján a kivitelezés csak az erre vonatkozó
földvédelmi eljárás jogerős lezárása után, termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére
vonatkozó jogerős engedély birtokában kezdhető meg. A 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet szerint
környezeti vizsgálat lefolytatását nem igényli.
Környezetvédelmi hatások
A tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási,
levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és földtani közeg védelmi szempontból nem várható
jelentős környezeti hatás.
Környezet- és település-egészségügyi érintettség
A tervezett módosítás közegészségügyi érdekeket nem sért, az emberi egészségre kockázatot
jelentő negatív irányú közegészségügyi hatás nem várható.
A környezet védelméért felelős szervek - az állami főépítész kivételével - nyilatkozatai
alapján a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően a
tervezett módosítással nem várható jelentős környezeti hatás, a környezeti vizsgálat
lefolytatását nem tartják szükségesnek.
A főépítész iroda álláspontja a következő:
„Mivel a tervezett módosítás során új beépítésre szánt területek kerülnek kijelölésre és a
beépítési intenzitás növekszik, szükségesnek tartom a környezeti vizsgálat elvégzését, melyben
meghatározandók a terv megvalósítása esetén várható környezeti hatások, különös tekintettel az
építészeti és régészeti örökségre. Kidolgozandók továbbá a várhatóan fellépő káros hatások
elkerülésére, illetve csökkentésére vonatkozó javaslatok és intézkedések.”
A Kormányrendelet 5.§ (1) bekezdése alapján az eltérő véleményről a kidolgozó és az állami
főépítész egyeztető megbeszélést tartott 2018. november 20-án, ahol az állami szerv fenntartotta
a álláspontját.
A Képviselő-testület a véleménykülönbség fennállása mellett egyedi döntéssel dönthet arról,
hogy nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását, mely indoka az alábbi:
A tervezett beépítésre szánt területen és annak közelében sem építészeti, sem pedig régészeti
örökség nincsen. A beépítés intenzitása az eddigihez képest minimálisan növekszik
(napelempark és sportterület területfelhasználása nem indokol nagyobb beépítést).
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Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és a határozati javaslat
szerint hozza meg döntést.
Határozati javaslat
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Magyarcsanád
Község Településszerkezeti Tervének és Építési Szabályzatának módosítása és
településfejlesztési döntések” tárgyú előterjesztését és a következő határozatot hozza:
A Képviselő-testület a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. Törvény 43. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 1. § (3) bekezdés b) pontja és 3. §-a szerint a településrendezési eszközének a
Magyarcsanád 0157/7., 143/14., 0129 és 0130 hrsz-ú területek módosításának kidolgozása
során az alábbiakban megfogalmazott várható környezeti hatások, indokok alapján
nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat elvégzését:

A tervezett módosításból adódóan táj- és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási,
levegővédelmi, zaj- és rezgésvédelmi és földtani közeg védelmi szempontból nem várható
jelentős környezeti hatás.

A tervi módosítások építészeti és régészeti örökségeket nem érintenek.

A településrendezési eszközökben szereplő tervezett módosítás a Körös-Maros
Nemzeti Park területét is érinti, de meglévő állapot kerül rögzítésre (szerkezeti tervben
bekerül a véderdő). A módosítás miatt várhatóan új környezeti hatás nem jelentkezik.

A településrendezési eszközök módosítása nem jár olyan tervelemmel, mely
országhatáron átterjedő jelentős, káros környezeti hatást eredményezne.

A változások földtani környezetre gyakorolt hatása csekély, a környezetet károsan
nem érinti.

A tervezett módosítás érinti az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott
erdőterületet, de annak egy részének megléte a településszerkezeti terven rögzítésre kerül
(összesen cca: 9,5 ha).

A tervezett beépítés minimális növekedéssel jár, ezért nem jelent a környezetre
jelentős környezeti terhelést.

A tervezett módosítás termőföldet érint, környezeti vizsgálat lefolytatása nem
indokolt.

A tervezett módosítással az emberi egészségre kockázatot jelentő negatív irányú
közegészségügyi hatás nem várható.
A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesülnek:
Farkas János polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Bartók Erika tervező (Szeged, Debreceni utca 16/a)
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
(6722 Szeged, Rákóczi tér 1.)

Magyarcsanád, 2018. november 23.
Farkas János
polgármester
Előterjesztést készítette:
látta:
Tárgyalta:
Döntéshozatal:

Popovics Krisztián pü csoportvezető
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Egyszerű többség
3
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……….
ELŐTERJESZTÉS
Magyarcsanád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. november 27. napján tartandó rendkívüli, nyílt ülésére
Magyarcsanád Községi Önkormányzat településrendezési eszközök módosításának
partnerségi egyeztetés során beérkezett vélemények lezárása tárgyában
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarcsanád Községi Önkormányzat a 143/14., 0129., 0130., 0157/7 hrsz-ú ingatlanok
vonatkozásában a 143/2018. (IX.27.) képviselő-testületi határozatával a településrendezési
eszközök módosítására a B&B ’99 Szolgáltató Bt.-vel (tervező: Bartók Erika)
Településrendezési szerződést kötött.
A rendezési terv tárgyalásos úton történő módosításának az alapját a kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítás adta, melyet a testület a 141/2018. (IX. 27.) határozattal fogadott el.
A Magyarcsanád Község Önkormányzat képviselő-testülete a 15/2018. (IX. 28.) számú
rendeletben rendelkezett a Magyarcsanád Község településfejlesztési, településrendezési és
településképpel kapcsolatos feladataival összefüggő partnerségi egyeztetés szabályairól.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormány rendelet) 42. § (1) szerint
„Tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső
szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel a 29/A. §
szerint.(…)”
A Kormány rendelet 29/A. § (2) szerint „A polgármester az elkészült (…) településrendezési
eszköz, (…) tekintetében – a széleskörű nyilvánosság biztosításával – partnerségi
véleményezésre bocsájtja a (3) bekezdés szerint, az önkormányzati rendelet partnerségi
egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon (munkaközi tájékoztató), de legalább
a) közterületen elhelyezett hirdetőfelületen,
b) helyi lapban,
c) ha van ilyen, önkormányzati honlapon, és
d) lakossági fórumon
ismerteti annak tartalmát.
Fenti előírások, valamint Magyarcsanád Község településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai (továbbiakban: Partnerségi egyeztetés szabályai)
szerint Magyarcsanád Községi Önkormányzat ismertette a településrendezési eszközeinek
módosítása tárgyában készült dokumentumot a partnerekkel (az önkormányzat honlapján, és a
lakossági fórum keretében is).
A lakossági fórumon kérdések, vélemények konkrétan nem hangoztak el (1. sz. melléklet). A
fórumot követően további észrevétel nem érkezett az önkormányzathoz. A partner szervezetek
által megtett beérkező kérdések, észrevételek, javaslatok – a Partnerségi egyeztetés szabályai
szerint – a jelen előterjesztés 2. sz. mellékletét képező jegyzőkönyvben kerültek rögzítésre, mely
tartalmazza a tervező szakmai javaslata alapján megfogalmazott válaszokat, azok indokolását,
valamint a döntést is.
1
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A bemutatott tervhez érdemi észrevétel nem érkezett.
A Kormányrendelet 42. § (1) szerint „(…) A polgármester a beérkezett véleményeket ismerteti a
képviselő-testülettel (…), amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület,
(…) dönt. A vélemény el nem fogadása esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi
egyeztetés ezt követően a döntés dokumentálásával, közzétételével lezárul.”
A Kormányrendelet 42. § (2) értelmében „Az (1) bekezdésben foglaltakat követően a
polgármester végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A
kérelemnek tartalmaznia kell a településrendezési eszköz tervezetét, és az elkészített
megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint annak egy másolati példányát
elektronikus adathordozón és a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó
jegyzőkönyvet.(táblázat)” A településrendezési eszközeinek módosítása megtekinthető a
www.magyarcsanad.hu honlapon, a partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyv
(táblázat), valamint a lakossági fórum jegyzőkönyve jelen előterjesztés melléklete.
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és a határozati javaslat
szerint hozza meg döntést.
Határozati javaslat
1.

Magyarcsanád
Községi
Önkormányzat
Képviselő
testülete
a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarcsanád Község
településrendezési eszközeinek módosításához érkezett véleményeket,
észrevételeket megismerte és valamennyi észrevétel vonatkozásában akként
dönt, hogy azok a tervezet módosítását nem igénylik.

2.

A Képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert, hogy a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8. ) Korm. rendelet 42 § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a partnerségi egyeztetés kapcsán
az észrevételekre adott válaszokat és meghozott döntést tegye közzé. A
döntés közzétételével a partnerségi egyeztetés lezárul.

3.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a partnerségi
egyeztetés lezárását követően, a településrendezési eszközök módosításának
tervezetét, az elkészített megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot,
valamint annak egy másolati példányát elektronikus adathordozón és a
partnerségi egyeztetés eredményét tartalmazó jegyzőkönyvet küldje meg
végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatására az állami főépítészi
hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalhoz.

Határidő:
- 1. pont vonatkozásában azonnal
- 2. és 3, pont vonatkozásában 2 nap
Felelős: polgármester
2
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A fentiekről jegyzőkönyvi kivonaton értesülnek:
Farkas János polgármester
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Bartók Erika tervező (Szeged, Debreceni utca 16/a)
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész
(6722 Szeged, Rákóczi tér 1.)
Magyarcsanád, 2018. november 23.
Farkas János
polgármester

Előterjesztést készítette:
látta:
Tárgyalta:
Döntéshozatal:
Melléklet:

Popovics Krisztián pü csoportvezető
Izsákné Hetényi Valéria jegyző
Egyszerű többség
2 db jegyzőkönyv
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1. sz. melléklet a …../2018.(XI. …...) képviselő-testületi határozathoz
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2. sz. melléklet a …../2018.(XI. …...) képviselő-testületi határozathoz
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS EREDMÉNYE

PARTNEREK
Magyarcsanádért Egyesület

Magyar Telekom Nyrt.

Nemzeti Agrárkamara
Magyar Közút Zrt

Földgázszállító Zrt

Invitel Zrt.
Alföldvíz Zrt.

VÉLEMÉNYEZÉS
„……támogatólag egyetértünk.
„Vezeték nélküli telephelyek: EOV
Y 92589; EOV X 769622. A
folyamatos rádiós hálózatfejlesztés
következtében
a
tervezett
telephely: EOV Y 99290 EOV X
773095 illetően, csak rövid távú
időszakra tudunk nyilatkozni.
Kérjük, hogy a 14/2013.(IX.25.)
NMHH rendelet 24. §; a 26. § (6)
bekezdéséhez
igazodva
a
településrendezési terv ne legyen
akadálya, ne lehetetlenítse el a
későbbiekben egy itt fel nem sorolt
új telephely létesítését. Kérjük
továbbá, hogy a mobil távközlési
szolgáltatás
kiesését
jelentő
kényszerű telephely megszüntetés
következtében szükségessé vált
alternatív telephely igényt a
mindenkori
településrendezési
szabályozás egyedi elbírálású
esetként bírálja el és szabályozza.”
„….támogatólag egyetértünk.”
Figyelemmel kell lenni a majdani
Szent Gellért híd tervezési
folyamata miatt, de a jelenlegi
rendezési tervcélokra nem tett
észrevételt.
„….észrevételt nem teszünk”

TERVEZŐI DÖNTÉS
Nincs teendő.
"A megadott koordináta pontok
nem megjelölt tervezési területen
helyezkednek el, így további
teendő nincsen.

„…..esetleges távközlési létesítmények új nyomvonala esetén
szaktervező bevonása szükséges.
„….a véleményezési dokumentációt
megvizsgáltuk,
annak
tartalmával egyetértünk.”
Nincs javaslata.

Nincs teendő, mivel a területek
ilyen jellegű fejlesztésre nem
irányulnak.
Nincs teendő.

Nincs teendő.
Nincs teendő.

Nincs teendő.

Nincs teendő.

DAKK Zrt.
Államigazgatási szerv
Csongrád
Megyei
Katasztrófavédelem

ei„….kifogást nem emelünk.”

6

Nincs teendő.
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213/2018. (XII.20.) KT határozat 1. sz. melléklete

A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
(A 143/14 (1. sz. terület), 0129 és a 0130 hrsz-ú (3. sz. terület) telkek esetében kell
a településszerkezeti tervet módosítani)
1.1 A területfelhasználás
Az igazgatási terület hatályos szerkezeti terve a módosítással érintett 1.sz. területet
zöldterület-közpark területfelhasználásba (Zkp-2) sorolja. A jelenlegi földhivatali
nyilvántartás szerint kivett közterület, önkormányzat tulajdonában álló, nagyméretű
telek. Egy befektető cég napelempark létesítési szándékát jelezte az önkormányzat
felé, aki telekvásárlással együtt kívánja a beruházást megvalósítani. A 7,7 ha
területű telek területhasználatát a fejlesztés érdekében módosítani szükséges: a
földrészlet délkeleti részén két különleges napelempark terület (Kne) kerül
kijelölésre. Az Állomás és az Ady Endre utcai szakaszon az önkormányzat
sportterületet (Ksp-1) szeretne létrehozni, mert a jelenlegi, a vasúton túli
sportközpont elavult, kihasználatlan. A módosítás kapcsán a Bánát utca
folytatásában, a Szántó Kovács János utca töltés melletti szakaszánál a lakótelkek
megközelítésére és az az Árpád utca folytatásában a csapadékvíz csatorna
kezelésére közlekedési és közmű területet (Köu) is kijelöl a szerkezeti terv. A Szántó
Kovács János utca - Ady E. utca - töltés közötti telekrész megmarad zöldterületnek
(Zkp-2).
A 3. sz. terület a hatályos szerkezeti terv szerint beépítésre nem szánt, korlátozott
mezőgazdasági terület (Mko). A 0130 hrsz-ú telek teljes és a 0129 hrsz-ú telek egy
részének átsorolása védelmi erdő övezetbe, elegendően tudja biztosítani az 1. sz.
területen a közpark felosztásából, és azon területek átsorolásából adódó, kieső
biológiai aktivitási értéket.
1.2. A zöldfelületi rendszer
Az 1. sz. terület módosítása a község zöldfelületi rendszerét bár érinti és módosítja,
azonban a valóságban a töltés melletti közparkot nem igazán hasznosítja a falu
közössége. A változtatással megnövekszik az önkormányzati tulajdon értéke is,
rendeződik a karbantartási probléma is (telken belül karbantartott zöldfelületekkel).
1.3. Az örökségvédelem
A tervezett területhasználat módosítások épített környezetet, védett épített
emlékeket nem érintenek.
Régészeti lelőhely a 3. sz. terület, a 0129 hrsz-ú telek észak-keleti sarkában
található, egy rézkori halom helyezkedik el. Az 1. sz. területen és annak közelében
nem található régészeti lelőhely.
1.4. Közlekedés
A 43. sz. főközlekedési út nyomvonala jelenleg a községet átszeli. Ettől az úttól
délre eső 1. sz. terület a település kiszolgáló lakóutcáiról érhető el. Az ideérkező
forgalom lebonyolítására alkalmasak az utca szélességek. Az „új” Bánát sor
folytatása és a becsatlakozó utcák leaszfaltozása javasolt.
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A 3. sz. terület megközelíthetősége nem változik, a kiszolgáló dűlőutak
rendelkezésre állnak.
1.5. Közműellátás
Az 1. sz. területen lévő közművek bővítésére és átalakítására nincs szükség. A
sportterület vízellátása, a szennyvízelvezetése és az energiaellátása a meglévő
infrastruktúráról fejlesztés nélkül megoldható a Széchenyi utcai csatlakozó
pontoktól.
A terület csapadékvizét elvezető árokrendszerének középső, „ferde” szakaszát a
napelempark telkének kialakíthatósága végett a kijelölt közterületre kell áthelyezni. A
észak-déli irányú, a töltés mellé forduló árok szakasz megmarad a kiépített zsilip
műtárggyal együtt.
A 2. sz. területen az elektromos áram rendelkezésre áll. A szükséges tüzivízhez
műtárgyat kell építeni. A megépülő nagy alapterület üvegházon keletkező
csapadékvíz elvezetést telken belül kell megoldani (pl. méretezett záportóba kell
gyűjteni).
A 3. sz. területen tervezett módosítás közműveket nem igényel.
1.6. Környezetvédelem
A tervezett módosítások a környezeti elemeket (víz-, talaj-, levegő) nem
veszélyeztetik. A módosítások környezetvédelmi intézkedést nem igényelnek.
1.7. Védőterületek és védősávok
Az 1. sz. területnél a töltés lábától 10 m széles védősávot kell tartani. A 2. sz. terület
melletti, 43. sz. állami főútnak 50-50 m-es biztonsági zónát biztosít a hatályos
szabályozási terv. A 3. sz. területnél nincs védőtávolságot és védőterületet előíró
rendelkezés.
1.8. Korlátozások
A módosítások következtében beépítésre szánt területek építési övezeti besorolását
a szabályozási tervben meg kell határozni. Egyéb korlátozások egyik területet sem
érintik.
1.9. Biológiai aktivitási érték (BAÉ) pótlása
A 3. számú földrészleten történő korlátozott mezőgazdasági terület átsorolása
védőerdővé tudja biztosítani az 1. sz. területen a módosításból keletkező BAÉ
csökkenést. A 0130 hrsz-ú telek teljes területe igénybevételre került, a 0129 hrsz-ú
teleknek pedig 7,50 ha-nyi, a földhivatalban erdőművelési nyilvántartású telekrészét
vettük számításba (lásd a III. 4. táblázatot)

Szeged, 2018. november hó
Bartók Erika
településtervező

125
213/2018. (XII.20.) KT határozat 2. sz. melléklete

1. sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.

126
213/2018. (XII.20.) KT határozat 3. sz. melléklete

3. sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.
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213/2018. (XII.20.) KT határozat 4. sz. melléklete
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132

22/2018.(XII.21.) Ör. 1. sz. melléklete

1. sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.

133
6
22/2018.(XII.21.) Ör. 2. sz. melléklete

2.sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.

7

134

22/2018.(XII.21.) Ör. 3. sz. melléklete

3.sz. terület
Készült a 811. sz. Állami alapadatok felhasználásával.

