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TERVEZŐI NYILATKOZAT
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3535 Miskolc, János u. 46. sz
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SAJÓKÁPLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
3773 Maklár, Szabadság tér 25.

A rendezési terv területei:
1. Nyögő-patak – sporttelep (031/1 hrsz.) – 028 hrsz. (névtelen) út – 025 hrsz. (névtelen) út –
024 hrsz. (névtelen) út – Zártkert (022 hrsz).
2. 025 hrsz. (névtelen) út – 027 hrsz. (névtelen) út – 028 hrsz. (névtelen) út – 026 hrsz.
(névtelen) út – 020 hrsz. (névtelen) út – közigazgatási határ - Zártkert (022 hrsz). – 389 hrsz.
(névtelen) út.
Alulírott kijelentem, hogy a tervezést a tervező és szakértő mérnökök kamarájáról rendelkező 1996.
évi LVIII. törvény, illetve az azt módosító 1997. évi LXIV. törvényben foglaltak szerint
tevékenységi körömön belül végeztem.
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Hojdák Péter
településtervező
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1.Határozattal jóváhagyandó munkarészek

1.1 Településszerkezeti Tervet (TszT) módosító határozati javaslat
Határozati javaslat
Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete… /2018. (…..) számú határozata a
Településszerkezeti Terve módosításáról, továbbá a kapcsolódó feladatokról:

Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (1)-(3) bekezdés és a 10.§ (1)
bekezdés alapján a Településszerkezeti Tervet és annak Leírását az alábbiak szerint módosítja:
1. Sajókápolna község 96/2001. (XII.12) kt. határozatával elfogadott Településszerkezeti
Tervének módosítását a 029/2 hrsz ingatlan megosztása során kialakuló 029/3-029/6 hrsz.
ingatlanok és környezetükre, valamint a 420-421 hrsz. ingatlanok és környezetükre
vonatkozóan a Hojdák Péter településtervező által készített Településszerkezeti Terv
módosítása (1. sz. melléklet) tervlap szerint állapítja meg.
Rajzszám: TSZT/M-1
A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.
2. A jóváhagyott Településszerkezeti Terv Leírása nem változik.
3. A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a
területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet eljárási szabályai
alapján kezdeményezze az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 3/1 sz.
mellékletének módosítását, a 029/2 hrsz., illetve az abból kialakított ingatlanok Országos Ökológiai
Hálózat övezetével való érintettségének megszűntetése érdekében.
Felelős:

Polgármester

Határidő: Folyamatosan

1. sz. melléklet

2.Rendelettel jóváhagyandó munkarészek
2.1. Sajókápolna Község Helyi Építési Szabályzatát (HÉSZ) módosító rendelettervezet

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
....../…... (….......) önkormányzati rendelete
Sajókápolna Község falurendezési, faluépítési, tájrendezési és szabályozási előírásairól szóló
15/2001 (XII.13) önkormányzati rendelet módosításáról
Sajókápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A. § (3) bekezdésében, 13. § (1) bekezdésében,
valamint 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet eljárási szabályainak alkalmazásával a következőket rendeli el:
1.§.
A Sajókápolna Község falurendezési, faluépítési, tájrendezési és szabályozási előírásairól szóló
15/2001 (XII.13) önkormányzati rendelet 12.§. (3) és (4) törlésre kerül.
2.§.
A Sajókápolna Község falurendezési, faluépítési, tájrendezési és szabályozási előírásairól szóló
15/2001 (XII.13) önkormányzati rendelet 12.§. kiegészül az alábbiakban:
(a) A Gip-1 jelű építési övezet egyéb ipari területnek minősül.
(b) A területen egyházi és egészségügyi épületek nem helyezhetőek el
(c) Oktatási és szociális funkció a főrendeltetés kiegészítéseként engedélyezhető, önálló rendeltetési egységként nem helyezhető el.
(4/B) A telkek rendezett terepszintjét, az építmények padlószintjét az uralkodó vízszint figyelembevételével kell meghatározni. Építési engedély csak a vízrendezés megvalósulását követően vagy azzal egy eljárás keretében adható.
(7) A Gip-1 jelű építési övezetre vonatkozó előírások.
(4/A)

a) beépítési mód
szabadonálló
b a kialakítható legkisebb építési telek mérete
3000 m2
c a megengedett legnagyobb építménymagasság
6,0 m*
d a megengedett legnagyobb beépítettség
50 %
e legkisebb zöldfelület
25 %
f közművesítés mértéke
teljes
*Antenna, torony, technológiai berendezés legfeljebb 12 m magasságig, a megengedett
legnagyobb beépítettség mérték legfeljebb 5 %-áig létesíthető.

3.§.
(1) A Sajókápolna Község falurendezési, faluépítési, tájrendezési és szabályozási előírásairól szóló
15/2001 (XII.13) önkormányzati rendelet mellékletét képező Szabályozási Terve módosul a jelen rendelet 1. számú rajzi melléklete szerint.
Rajzszám: SZT/M1-1., SZT/M1-2
(2) A Szabályozási Tervben a módosítással nem érintett területrészek szabályozása változatlanul
érvényben marad.
4.§.
(1) Ez a rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet egy mellékeltet tartalmaz
(3) A jóváhagyást követően az építési szabályzatot egységes rendeletbe kell foglalni.
Sajókápolna, 2018. ………..….

Varga Vincéné

Faragó Ilona

jegyző

polgármester

1. sz. melléklet
a Sajókápolna Község falurendezési, faluépítési, tájrendezési és szabályozási előírásairól szóló
15/2001 (XII.13) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/...... (….........) rendelethez
1. sz. részterület (SZT/M1-1)

2. sz. részterület (SZT/M1-2)

A rendelet 12. §. módosításainak áttekintése
12.§
Iparterület, ipari létesítmény
(1) A községben csak egy alumínium öntöde üzemel, községtől távol, a védőövezet biztosított.
(2) További ipartelepítés távlatilag nem tervezett, a meglévő telep bővülése engedélyezhető.
A 8/2014. (VII. 10) Önk. rendelettel hatályon kívül helyezve
(3) Ipartelepítésre mégis igény merülne fel, akkor a tevékenységre előírt védőtávolságok figyelembevételével kell területet telephelynek mind a beépítésre nem szánt mind a beépítésre szánt területen
kijelölni.
(4) Iparterületre kijelölendő terület eredeti környezeti állapotának jelentős romlását elkerülendő, a
telephelyen belül és kívül zöldfelületek kialakítását és védőfásítás szükséges 50 m szélességben,
amelyek folyamatos fenntartásáról az ipartelep tulajdonosa, használója gondoskodni köteles.
Jelen módosítás során hatályon kívül helyezve
(4/A) (a) A Gip-1 jelű építési övezet egyéb ipari területnek minősül.
(b) A területen egyházi és egészségügyi épületek nem helyezhetőek el
(c) Oktatási és szociális funkció a főrendeltetés kiegészítéseként engedélyezhető, önálló rendeltetési egységként nem helyezhető el.
(4/B) A telkek rendezett terepszintjét, az építmények padlószintjét az uralkodó vízszint figyelembevételével kell meghatározni. Építési engedély csak a vízrendezés megvalósulását követően vagy
azzal egy eljárás keretében adható.
Jelen módosítás során hatályba léptetve
(5) Ipari profilváltás esetén az új tevékenység a meglévő iparterületen is csak előzetes környezeti
hatástanulmány által alátámasztva engedélyezhető.
(6) Lakóterületbe ékelt, vagy azzal határos falugazdálkodási vagy más telephelyeken csak olyan
esztétikus és környezetet nem szennyező vagy károsító tevékenység végezhető, amely nem zavarja a
lakóterület funkcióját, az épített környezet színvonalát.
Változatlanul hatályban tartva
(7)

A Gip-1 jelű építési övezetre vonatkozó előírások.
a)
b
c
d
e
f

beépítési mód
a kialakítható legkisebb építési telek mérete
a megengedett legnagyobb építménymagasság
a megengedett legnagyobb beépítettség
legkisebb zöldfelület
közművesítés mértéke

szabadonálló
3000 m2
6,0 m *
50 %
25 %
teljes

*Antenna, torony, technológiai berendezés legfeljebb 12 m magasságig, a megengedett
legnagyobb beépítettség mérték legfeljebb 5 %-áig létesíthető.
Jelen módosítás során hatályba léptetve

3.Alátámasztó munkarészek
3.1 Településtervező műszaki leírás
Előzmények
Sajókápolna Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2017 (II.15.) határozatával döntött
arról, hogy módosítja az hatályban lévő Településrendezési Eszközeit. A módosítás célja a 029/2
hrsz. ingatlan egyéb ipari területté történő átminősítése a beruházói igények alapján. Módosításra
kerül továbbá a 416-418 és 420-421 hrsz. önkormányzati tulajdonú ingatlanok besorolása a
biológiai aktivitás visszapótlása érdekében
Az 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 6/A. § (3) bekezdés szerinti települési főépítészi közreműködési
feladatok ellátására Ujvári Andort bízta meg, a dokumentáció elkészítésével irodámat bízta meg.
Az egyeztetési és jóváhagyási eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet (a
továbbiakban R.) 42. §, szerinti tárgyalásos eljárás szerint kerül lefolytatásra.
A R. 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása egyeztetésének és
elfogadásának szabályaira vonatkozó 32. § (6) bekezdései alapján a településrendezési eszköz
egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, ha:
„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező
építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen,
beruházás megvalósítása miatt indokolt.”
Ennek értelmében a Képviselő- testület a 029/2, a telekalakítás után a 029/3-6 helyrajzi számú
ingatlanokat és környezetüket a község kiemelt fejlesztési területévé nyilvánította a 18/2018
(IV.25.) számú határozatában.
A Településrendezési terv tervezett módosítása tárgyalásos eljárásban történik, azonban a tárgyalás
megfelelő lebonyolításának érdekében a Képviselő-testület úgy döntött, hogy a végső
véleményezési terv elkészítése előtt - mely a tárgyalás alapja - előzetes tájékoztatási szakasz és
adatkérés eljárás lefolytatására is kerüljön sor a partnerségi egyeztetés lefolytatásával
párhuzamosan.
A módosítás miatt a környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása érdekében kérelemmel
fordul a város a környezet védelméért felelős szervekhez a 2/2005.(I.11) Korm. rendelet alapján. A
környezeti vizsgálat lefolytatását az illetékes szervek nem tartották szükségesnek.
A tervmódosítás előzményeként a módosítandó témakörökkel kapcsolatosan a R. 29/A.§. szerinti
partnerségi egyeztetés lefolytatásra került. Az egyeztetés során lakossági fórum megtartására is
sor került, melyen észrevétel, sem javaslat nem hangzott el a tárgyi módosítási tételekre
vonatkozóan.
A beérkezett vélemények alapján eltérő vélemények hiányában az egyeztető tárgyalás összehívására
nem került sor. A tájékoztatási és adatkérési, továbbá a partnerségi eljárás testületi döntéssel történő
lezárására a dokumentáció összeállításáig nem került sor.
Az előzetes tájékoztatási és adatkérési, továbbá a partnerségi egyeztetési eljárás rendelkezésre álló
dokumentumait a terviratok c. fejezet tartalmazza.

Tervezési alaptérképként a Sajókápolna Község Önkormányzat képviselőtestületének 8/2014.
(VII.10.) rendeletével jóváhagyott Településrendezési Terv módosítás Szabályozási tervlapjának
alaptérképét, valamint az Önkormányzat által rendelkezésre bocsájtott, 2018. március 5-én jogerőre
emelkedett telekalakítási vázrajzot használtuk. A telekállapot valódiságát továbbá a község 2017
évben elfogadott Települési Arculati kézikönyv térképeinek és a Lechner Tudásközpont által
üzemeltetett E-közmű adatbázis alaptérképi rétegének összevetésével végeztük el.
A tervezési terület a 2001 évben jóváhagyott (eredeti) Településrendezési Terv módosításaként kerül
jóváhagyásra, ezért a dokumentációt a 314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 45. § (2) a) pontjának
lehetőségével élve az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos tartalmi követelményének és
jelmagyarázatának alkalmazásával készítjük.
Jelen módosítás nem minősül teljes felülvizsgálatnak.
Sajókápolna Község rendelkezik a teljes közigazgatási területére vonatkozó, OTÉK szerint készült
hatályos Településszerkezeti Tervvel, Helyi Építési Szabályzatokkal és Szabályozási Tervekkel. A
jóváhagyás óta egy alkalommal kerültek a tervek módosításra a felmerült helyi igények szerint. A
községben jelenleg az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban:
 Településszerkezeti Terv:
96/2001. (XII.12) határozat
 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv: 15/2001. (XII.13) rendelet
Megjegyezzük, hogy a 15/2001 (XII.13) sz. Önk. rendelet falurendezési, faluépítési, tájrendezési
és szabályozási előírásai címen került elfogadásra, rendelkezéseiben azonban megfelel a HÉSZ
tartalmi követelményeinek. A rendelet 8/2014. (VII.10.) számon elfogadott módosításának
mellékleteként készült Szabályozási Terv már az OTÉK jelmagyarázatának alkalmazásával készült.
Figyelembe véve a kijelölt módosítási területeket a Településrendezési eszközök módosítása a Településszerkezeti tervet és a Szabályozási Tervet is érinti.
A tervmódosítással kapcsolatosan a Településszerkezeti Terv Leírása nem módosul.
A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készül, mely érinti a beépítésre szánt
területek övezeti előírásait, valamint a szabályzat mellékletét képező Szabályozási tervlapot.
A módosítást megalapozó településfejlesztési döntések
Sajókápolna Község településfejlesztési koncepciója a (40/200. (IV.13.) sz. önk. határozattal került
elfogadásra. A dokumentum az alábbi fejlesztési feladatokat irányozta elő:
A település lakónépességének fejlesztése érdekében lakóterületeket kell kijelölni a Rákóczi F. utcában és
tartalékterületként a 10 hrsz-ú táblán.
2 Gáz és vízhálózatot kell fejleszteni.
3 Bel és csapadékvíz-elvezetést meg kell oldani.
4 Emlékparkot kell kialakítani a Szabadság tér és az Egressy u. határolta területen.
5 Iparterületet kell fejleszteni a 035/30 hrsz-en.
6 Üdülőövezetet kell létesíteni a 023/1 hrsz-ú területen.
7 Szennyvízhálózatot kell létesíteni.
8 A meglévő lovaspályát kell bővíteni a 030/1 hrsz-ú területen.
9 A község régi közkútjait védelembe kell helyezni (Petőfi u. 1. előtt; Általános Iskola udvarán)
10 Régi lakóházakat védelembe kell helyezni. (Petőfi u. 2., Egressy u. 34., Egressy u. 38.)
11 A pincesorokat védelembe kell helyezni. (Cseperkés-Szoros-völgy 035/41 hrsz)
12 Helyi természetvédelmi területté kell kijelölni Sólya és Baglyos dűlőket.
13 Helyi védelem alá kell helyezni a térségi növényi ritkaságokat a község hegyi dűlői területén.
14 Szelektív hulladékgyűjtésre kell áttérni.
15 Sajólászlófalvával közösen halastó létesítés.
(a jelen módosítás szempontjából figyelembe vett koncepcionális elemek kiemelésre kerültek)
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A dokumentum alapján megállapítható, hogy a község fejlesztési elképzelései között korábban is
szerepelt az iparterület kialakítása. Az infrastrukturális adottságok, a tulajdonviszonyok és a
beépítés műszaki lehetőségeinek figyelembevételével azonban a konkrét helyszín a 18/2018 (IV.25.)
számú határozatában került nevesítésre.

A tervezési feladat helyszíne
A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának helyszínei:
1. a Nyögő-patak – sporttelep (031/1 hrsz.) – 028 hrsz. (névtelen) út – 025 hrsz. (névtelen) út –
024 hrsz. (névtelen) út – Zártkert (022 hrsz) által közrezárt terület.
2. 025 hrsz. (névtelen) út – 027 hrsz. (névtelen) út – 028 hrsz. (névtelen) út – 026 hrsz.
(névtelen) út – 020 hrsz. (névtelen) út – közigazgatási határ - Zártkert (022 hrsz). – 389 hrsz.
(névtelen) út által közrezárt terület.

A tervezési terület az aktualizált alaptérképen
M = 1:10000

A 96/2001. (XII.12) határozattal elfogadott hatályos településszerkezeti terv - kivonat
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A 96/2001. (XII.12) határozattal elfogadott településszerkezeti terv módosítása
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A hatályos településszerkezeti terv jelmagyarázata

A módosított Településszerkezeti Terv jelmagyarázata

A 15/2001. (XII.13) rendelettel elfogadott hatályos szabályozási terv – kivonat
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A 15/2001. (XII.13) rendelettel elfogadott szabályozási terv módosítása
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A 15/2001. (XII.13) rendelettel elfogadott hatályos szabályozási terv – kivonat
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A 15/2001. (XII.13) rendelettel elfogadott szabályozási terv módosítása
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A hatályos szabályozási terv
jelmagyarázata

A módosított szabályozási terv
jelmagyarázata

Településhálózati összefüggések, indoklás
Sajókápolna a Nyögő patak völgyében, Sajószentpéter Város szomszédságában fekszik. A község
szélén haladó 2517 sz. összekötő út Miskolc és a Sajó-völgy között, a 26. sz. főút megkerülésével
biztosít közlekedési alternatívát. Kedvező térszerkezeti fekvése ellenére azonban agglomerálódási
folyamatok nem jellemzőek, a község jellemzően belső erőforrásaira és az uniós, valamint a
nemzeti támogatási lehetőségekre alapozhatja fejlődését. Ezt felismerve Sajókápolna vezetése 2017ben ipari terület kijelöléséről döntött, hogy az esetleges befektetői szándékokat felkészülten tudja
fogadni.
A rendezés célja és várható hatásai
Célrendszer
A módosítás célja a község gazdasági életét fellendítő kisvállalkozások letelepedését lehetővé tévő
építési szabályrendszer kidolgozása, amely teljes körűen figyelembe a terület-felhasználásban
bekövetkező változások környezeti feltételeit, az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra hálózatok
területigényét és alapvető paramétereit, továbbá a természeti táj átalakításának hatásait.
Gazdasági hatások
A tervezett változások a község életét, jövőjét jelentősen befolyásolják. A kisvállalkozások
betelepülését lehetővé tevő gazdasági terület létrehozása termelő munkahelyet teremthet, továbbá
növeli az iparűzési adó származó bevételt. A szükséges infrastruktúra megteremtése18/2018 (IV.25.)
számú határozat alapján a leendő befektetők feladata, üzemeltetése nem jelent többletköltséget. A
terület tényleges építési célú igénybevételére a tényleges beruházói szándék megjelenésekor
kerülhet sor.
Társadalmi hatások
A 2016 évi mikrocenzus 1000 lakosra vetített adatai alapján adatai alapján az élveszületések száma
1 fő, a haláloz a halálozások száma 5 fő, a természetes szaporodás, illetve fogyás -4 fő. .A belföldi
vándorlási különbözet -6 fő. A 2005. évi referenciaértékhez képest a község lakónépessége 87,1 %ra csökkent. A KSH által nyilvántartott lakosságszám 2017 január 1-én 414 fő.
Az idősek aránya 63 fő, 15,3 %, a gyermekek száma 58 fő, 14 %, a száz gyermekkorúra jutó
időskorúak aránya 109,1 %.
A 2011 évi népszámlálás adataival összevetve megállapítható, hogy a község népessége lassú
csökkenést mutat, mellyel párhuzamosan a népesség átlagéletkora növekszik, a község idősödő. A
jelenlegi trendeket figyelembe véve továbbra is a csökkenési folyamat lassú folytatódása, optimista
forgatókönyv esetén stagnálása prognosztizálható.
Sajókápolna község regisztrált munkanélkülisége a 2011-es népszámlálás adatai a száz
foglalkoztatottra jutó munkanélküliek száma alapján 125 fő. A 2016 évi adatok alapján az
álláskeresők aránya 50 fő, ennek 5,6 %-a (3 fő) apályakezdő. Az álláskeresők fele 180 napnál
korábban került nyilvántartásba vételre. A működő vállalkozások száma 11., döntően szolgáltató
jellegű.
Az adatok látványos javulása elsősorban a közeli városok befektető-barát politikájának köszönhető,
a munkaerő naponta ingázik. A településvezetés számára azonban cél a helyi munkahelyteremtő
beruházások megalapozása, nemcsak a tevékenységből eredő iparűzési adó‐ bevétel, hanem a
segélyezettek számának csökkentése érdekében is.
Településrendezési javaslat
A településszerkezet változása
Sajókápolna község település-szerkezetének jellemzője, hogy a Nyögő-patak széles völgyét
mindkét oldalon viszonylag meredek dombok határolják. A völgyelet jellemzően mezőgazdasági
művelés alatt áll, illetve itt épült ki a lakóterület is. A patakkal párhuzamosan fut a beépített részt

elkerülő országút. A karakteresen megnyilvánuló topográfiai és hálózati elemek tagolják, és egyúttal
meghatározzák fejlődésének lehetséges irányait. A tervezett gazdasági terület gazdaságosan a
község beépített területétől keleti irányba, a pincesor felé vezető pormentes dűlőút és a domboldal
csapadékvizét levezető árok által feltárt területen tud megvalósulni.
A terület jelenlegi terület-felhasználása általános mezőgazdasági terület. Tényleges használatát
tekintve kaszált mező, amelyen a község füves sportpályája helyezkedik el, kiszolgáló
létesítmények és építmények nélkül.
A tervezett terület-felhasználás egyéb ipari terület, melyen a közelmúltban végrehajtott
telekmegosztást követően 3000-7000 m2 közötti területű ingatlanok kerültek kialakításra. A telkek
úgy lettek méretezve, hogy a betelepülni kívánó kisvállalkozások megtalálhassák a számukra
megfelelő nagyságrendet.
A 033 hrsz. út és a vele párhuzamosan futó 036/2 hrsz. árok nyomvonalát együttesen közlekedési
területként rögzítettük, az utolsó, 029/6 hrsz. ingatlan telekhatáráig. Az így kialakuló közterület
változó, 14-16 m. szélességű. Paramétereinél fogva alkalmas mind a közeli pincesor közlekedési
igényeinek, mind a domboldal csapadékvíz-elvezetési rendszerének kiszolgálására, továbbá fogadni
képes a kialakítandó gazdasági terület infrastrukturális igényeit is. Az árok nyomvonala a Nyögőpatak partrendezése során átépítésre került a betorkolás közelében, jelenleg a 031 hrsz. ingatlanon
fut keresztül.
Az infrastruktúra (közmű, kapcsolat) részben rendelkezésre áll, részben kiépíthető. A kiépítés
javaslatát a közlekedési és közmű alátámasztó munkarész részletesen tartalmazza.
A hatályos településrendezési eszközök a közeli 031 hrsz. ingatlant különleges sportolási célú
területként szabályozzák. A felszámolásra kerülő sportpálya szükség esetén ide áttelepíthető, bár a
község sportélete jelenleg passzív.
A gazdasági területek telkeinek telepítésénél, illetve beépítésénél a mezőgazdasági területek
szomszédsága korlátozó tényező, amely védőfásítással csökkenthető. A fásítás egyben a településszerkezet tagolásának karakteres eleme is; látványképző, kondicionáló és ökológiai összekötő
szerepe egyaránt jelentős. A zöldfelület létesítési, illetve fásítási kötelezettség azonban a beruházó
kötelessége, ezért feltételeit a Szabályozási Tervben és a Helyi Építési Szabályzatban, a telken belül
dolgoztuk ki.
A község jelenleg nem rendelkezik ipari területtel, beépítésre szánt területei más funkcióra
tervezettek. Az iparterület mérete megfelel a valós igényeknek, a lakóterületektől való távolsága
mind a zavaró hatás, mind a közlekedési igény szempontjából optimális. Honvédelmi,
ásványgazdálkodási érdeket nem sért, a tájhasználatot és a településképet nem befolyásolja
jelentősen. A terv így megfelel az étv. 7.§.-ában rögzített alapvető követelményeknek.
A természetvédelmi szempontok a Környezetvédelem című fejezetben, továbbá a magasabb rendű
tervekkel történő összevetés során kerültek kidolgozásra.
A közigazgatási terület észak-keleti részén fekvő egykori zártkertek művelése jellemzően megszűnt;
a természetes folyamatoknak megfelelően részben kopárság alakult ki, részben erdősülésnek indult
a terület. A biológiai aktivitás visszapótlása, illetve a természeti adottságoknak megfelelő
területhasználat követése érdekében az önkormányzati tulajdonban lévő 416-418 és 420-421 hrsz.
ingatlanok a jelenlegi általános mezőgazdasági területből (gazdasági célú) erdőterületbe kerültek
átsorolásra.
Az ipari rendeltetésű telkek beépítésének szempontjai
Az egyszerű kialakítású, nagy homogén felületű épületek helyett építészetileg igényes, formagazdag
épületek kialakítása javasolt. A környező domboldalakról a területre történő rálátás miatt a tető,
mint 5. homlokzat igényes, összefogott kialakítása szükséges. Javasolt a konkrét építészeti tervek
elkészítésénél a magastető alkalmazása vagy zöldtetők esetleg tetőkertek kialakítása. A
homlokzatok zöldfalakkal történő borítása növelheti a tájjal történő szorosabb kapcsolat
kialakítását. Az erre vonatkozó előírásokat a Településképi Arculati Rendeletben kell kidolgozni.

A szabályozás koncepciója
A terület kiszolgálását biztosító közlekedési- és közmű létesítmények számára egyaránt minimum
14 méter széles, legalább egyoldali fasorral kísért területsávot jelöltünk ki, tekintettel a szükséges
közművek és a felszíni vízelvezetés elemeinek helyigényére is.
A Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosítása során elsősorban a kis területigényű,
jellemzően helyi erőforrásra építő beruházások számára kívánunk lehetőséget biztosítani, ezért a
legkisebb kialakítható építési telek méretét 3000 m2-ben határoztuk meg.
A létesítendő építmények magasságát a technológiai szükségszerűség határozza meg; az
építménymagasság értéke 6,0 m. de a 12,0 m-t egyetlen elemük (kémény, antenna, stb.) sem lépheti
túl.
A rakodást és a gépjárművek elhelyezését a telken belül kell megoldani, ennek érdekében az 50 %
beépíthetőség és a 25 % kötelező zöldfelület biztosítása mellett elegendő burkolt felület
kialakítására nyílik lehetőség.
A 033 hrsz. út padkájában futó középnyomású gázvezeték védőtávolsága változó, de minimum 8 m
mélységben érinti a telkeket. Az előkert mélységét ezért az OTÉK általános szabályaitól eltérően 10
m. értékben határoztuk meg.
A gazdasági terület határán a szükséges zöldfelületek a telekhatáron telepítendő, telken belüli
kötelező fásítás formájában kerültek kijelölésre.
Tekintve, hogy a területen magas a talajvíz szintje, illetve időszakosan vízzel borított, ezért az
épületek, építmények padlószintjét és a rendezett terepszintet ennek megfelelően kell kialakítani. A
vonatkozó előírások a HÉSZ-ben megfogalmazásra kerültek.

3.2 Közművesítés
Jelen dokumentáció a közmű-ellátás elvi lehetőségeit tartalmazza. A javasolt megoldások részletes
kidolgozása, az esetleges alternatívák vizsgálata, előnyeinek és hátrányainak, továbbá költségigényeinek meghatározása önálló szakági tervezési feladat.
Vízellátás, szennyvíz-elvezetés
Új lakó- és ipari övezetek vízi közművek szempontjából csak az országos településrendezési és
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 8. 8 §-ban
meghatározott teljes közművesítéssel irányozhatók elő.
A település ivóvíz ellátását az ÉRV Sajószentpéter felől DN 150 KM PVC fővezetékről biztosítja. A
községi elosztó hálózat DN 100 KM PVC.
A szennyvíz községi gyűjtőhálózata gravitációs DN 200 KG PVC csatorna. A községben
szennyvíztisztító nem üzemel. Az összegyűjtött szennyvizet az ÉRV Sajószentpéter felé DN 200
KPE nyomott fővezetéken szállítja el.
Az ÉRV üzemeltetésében lévő két fővezeték (ivó- és szennyvíz) Varbó településig az egész völgyet
ellátja.
Az új gazdasági terület a már kiépült ivóvíz elosztó vezetékről és szennyvíz gyűjtőcsatornáról a
műszaki feltételek figyelembevételével ellátható. A hálózat bővítés elvi csatlakozási pontjai
Táncsics, Petőfi utcák mindkét hálózat vonatkozásában.
A hálózat bővítéseket minden esetben a jelenleg üzemelő rendszerbe történő illesztésekkel kell
kialakítani, a rendszert vezérlő irányítástechnika működtetéséről, összehangolásáról gondoskodni
kell.
Az új gazdasági terület ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatba történő bekötésénél figyelembe kell
venni a vizeknek és vízi létesítmények, más nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére
és megközelítésére vonatkozó részletes szabályokat, azaz a vizek hasznosítását, védelmét és
kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános
szabályokról szóló 147/ 2010.(IV.29.) Korm. rendelet 1. mellékletének előírásait.
Az új gazdasági területen csak elválasztott rendszerű csatornahálózat építhető ki, azaz a szennyvíz,
valamint a felszíni- és csapadék vizek külön hálózaton vezethetők csak el.
Ipari (technológiai) keletkező szennyvíz kezelésével járó tevékenység esetén kötelező a szükséges
előtisztító beépítése és üzemeltetése, amelyek – a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet értelmében vízjogi engedély köteles tevékenységek.
A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok
kibocsátására vonatkozó határértékekről és alkalmazásának egyes szabályairól szóló 28/2004.
(XII.25.) KvVM rendelet előírásait.
A közműves ivóvízellátás és szennyvízelvezető rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni
a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv-t és egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
szóló 58/2013.(II.27.) Korm. rendelet előírásait.
Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.)
KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Sajókápolna község „A”erősen veszélyeztettt
besorolást kapott.
A település „erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal
rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize
szabadon elönthet.”
A belvizek, nagy csapadékok okozta vízkárok megelőzése érdekében a fejlesztési tervek

összeállításánál szükséges lenne figyelembe venni a település egységes kül – és belterülti
vízrendezési tervének elkészítését és annak megvalósítását.
Új, beépítésre javasolt terület csapadékvíz elvezetését biztosítani kell.
Jelenleg a területen összegyülekező csapadékvizeket a 036/2 hrsz-ú övárok fogadja és vezeti el a
031 hrsz-ú földrészleten meglévő vízelvezető árkon, amely a Nyögő-patakba torkollik a jobb parton
a 4+032 fkm szelvényben. Az új gazdasági terület csapadékvizeit az övárok fogadni tudja, ha az
övárok min. 15 m-es sávszélességgel (egyoldali fenntartó sávot tartalmaz) rendelkezik a hrsz-on
belül. A 031 hrsz-ú földrészleten a vízelvezető árok alrészletként nem szerepel, a földrészlet
megosztásra sem került, ezért az ingatlan nyilvántartásban a vízelvezető árok nem szerepel. A
meglévő és az új beépítésű területrészek biztonságos csapadékvíz elvezetéséhez a 031 hrsz-ú
földrészleten a vízelvezető árok ingatlan nyilvántartását rendezni kell. A vízelvezető árok
nyomvonala már az 1986-os zárású topográfiai M= 1:10 000 térképen ábrázolva van.
A vízfolyások, csatornák medrének, valamint műtárgyainak kiépítési mértékét a 147/2010. (IV.29.)
Korm. rendelet értelmében lakott területen és a kiemelt jelentőségű létesítmények környezetében 1
– 3%-os, külterületen a veszélyeztetett értékek, valamint az elöntéssel veszélyeztetett terület a
területhasználat, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb 10%-os előfordulási
valószínűségű vízhozam levezetésére kell kiépíteni.
A terület beépítése csak a vízrendezés megoldása, a vízelvezető rendszer kiépítése után kezdhető
meg. A csapadékvíz elvezető rendszer létesítése vízjogi engedély köteles tevékenység, amelynek
engedélyezési és kiviteli tervét a vízügyi hatósághoz kell benyújtani engedélyezésre.
Közlekedési területek, utak melletti csapadékvíz elvezető árkok kiépítéséhez területet kell
biztosítani
A vízrendezési műveket úgy kell karbantartani, hogy védőképességük ne csökkenjen a vízjogi
engedélyben meghatározott mérték alá és állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell.
A vizeknek és vízi létesítmények, más nyomvonal jellegű építménnyel történő keresztezésére és
megközelítésére vonatkozó részletes szabályokat, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló
147/ 2010.(IV.29.) Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza
A vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII. tv. 1 §. (1) bekezdésében, ill. 1. számú mellékletében
meghatározott vízi munkákra, vízi létesítményekre és vízhasználatokra a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges 41/2017.(XII 29.) BM rendeletben meghatározott tartalmú dokumentáció
benyújtásával vízjogi engedélyt kell kérni.
Elektromos energiaellátás
A területet elektromos energiával jelenleg nincs ellátva.
A tervezett ipari övezet elektromos energia igényét alapvetően a tényleges befektetői szándékok
fogják kialakítani. A megcélzott elektromos igény kielégítése a meglévő kisfeszültségű hálózatról
biztosítható, a Petőfi u. végén lévő hálózati végpontra csatlakozva. Amennyiben a fogyasztói
igények kielégítésére a kisfeszültségű hálózat kapacitása elégtelennek bizonyul, a területtől északra
futó középfeszültségű hálózat felhasításával lehetséges kielégíteni. A szükséges
transzformátorállomás elhelyezése a szolgáltatói szempontoknak is megfelelően a 028 hrsz. dőlőút
területén javasolt.
A kiépítendő vezetékeket a közterület nyomvonalában, lehetőleg földkábelesen kell kialakítani.
A tervezési területen jelenleg közvilágítás nincs.
A gazdasági terület belterületbe vonása nem tervezett. Ennek ellenére javasolt a közvilágítás
kiépítése, ehhez szintén földkábeles hálózat létesítendő. A kábelekre a gépjármű közlekedésre
alkalmas utak mentén 10 m fénypont magasság körüli oszlopokat kell telepíteni, rajtuk
energiatakarékos fényforrásos lámpatestekkel.

Gázellátás
A 033 hrsz. út padkája mellett középnyomású gázvezeték halad. A szolgáltatóval történő
megállapodás alapján az elhelyezendő üzemek gázellátása gáznyomás-szabályozó állomás
beépítésével biztosítható.
A vezeték védőtávolsága a tervezési területbe benyúlik, így egyben az előkertek mélységét is
meghatározza. Amennyiben az érintett felület burkolásra kerül, elsősorban könnyen bontható és
helyreállítható kiselemes burkolati rendszerek alkalmazása javasolt.
Hírközlés
A tervezési területen jelenleg épület, illetve létesítmény nem található. Ennek megfelelően a
távközlési hálózata nem került kiépítésre. A legközelebbi hálózati elérés azonban a területet nyugat
felől határoló út mentén lévő, Parisat Kft. által üzemeltetett optikai kábel felhasításával lehetséges.
A területen valamennyi mobil szolgáltató telefon hálózata jó térerővel elérhető.
A leendő távközlési rendszer gazdájának mindenképpen szüksége lesz egy, az egész területet
behálózó alépítményi rendszerre Hangsúlyt kell fektetni arra, hogy az alépítmény közös legyen
valamennyi gyengeáramú rendszer számára, mivel mind műszaki, mind anyagi szempontból
értelmetlen lenne több egymással párhuzamosan épülő - de védőtávolságokkal ellátott - és külön
fűző aknákkal rendelkező telefon, kábel TV, és egyéb kommunikációs hálózat számára készült
csőcsorda létrejötte.

A tervezési terület és környezetének vonalas közművei
(forrás: Lechner Tudásközpont e-közmű felület, az üzemeltetőkkel egyeztetve)

3.3. Örökségvédelem
A módosítással érintett terület nem áll sem örökségvédelmi sem régészeti védelem alatt.
A topográfiai térkép szerint az érintett terület mélyfekvésű, részben belvizes. A gazdasági terület
létesítése, illetve üzemelése kismértékű változást jelent a tájhasználatban. A környezetállapot
szintentartása várható a tervezett fásítástól, valamint a szervezett hulladékgyűjtés- és elszállítás
kiterjesztésétől.
A módosítással érintett terület jelenleg is művelésből kivont, extenzív használatú (kaszált)
gyepterület. Elhelyezkedését tekintve a község lakóterületének közelében, intenzív gazdálkodásra
kevésbé alkalmas területen fekszik. A közigazgatási terület egészére vetítve a beépítés növekszik,
ennek mértéke azonban elhanyagolható.
A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a területre vonatkozó rendezési szándék
jelentősebb mértékű infrastrukturális változással nem jár. A közutak kiépültek, a tervezett funkciók
közmű igénye a meglévő hálózatokra történő csatlakozással biztosítható.
A beruházási szándékkal érintett terület a történeti településhálózat tekintetében beavatkozást nem
jelent, új hálózat létrehozása a jelenlegi ismeretek szerint nem tervezett.
A módosítás a természeti környezet tekintetében nem eredményez lényeges változást.

topográfiai térkép a módosítással érintett területek kiemelésével.

3.4. Környezetalakítási javaslat
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet OTÉK 3.§ (3) bekezdés szerint a környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal.

Előzmények
Jelen környezeti értékelés Sajókápolna Településrendezési Terve módosításához készült
A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására





a vízrendezést a terület beépítésének feltételéül kell szabni,
a mezőgazdasági területek szomszédsága miatt beültetési kötelezettség javasolt,
az elhelyezendő épületek tájbaillesztésére különös hangsúlyt kell fektetni,
kezdeményezni kell a Nemzeti Ökológiai Hálózat által érintett területek módosítását

A környezet védelméért felelős szervek és érintett nyilvánosság bevonása
A többször módosított, 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§‐a, valamint a 314/2012. (XI.8.( Korm.
rendelet eljárási szabályai biztosítják az érintett szervek, valamint nyilvánosság bevonását, a terv
tartalmának megismerését.
A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok







FÖMI,
KSH,
forgalomszámlálási adatok,
Magyarország kistájainak katasztere,
közmű-szolgáltatókkal történt egyeztetések,
Sajókápolna község saját adatai

A terv tartalmának összefoglaló ismertetése



kisvállalkozások letelepedését lehetővé tévő gazdasági terület kialakítása a település
beépített területének közelében,
erdőterület kijelölése a tényleges természeti folyamatok követése érdekében

A terv összefüggése más releváns tervekkel
A településrendezési terv módosítása a terv‐hierarchiának megfelelően figyelembe veszi a
magasabb szintű terveket, az erre vonatkozó térképi és számszaki megfelelősséget külön munkarész
tartalmazza.
A célok összevetése az országos szinten kitűzött környezet‐ és természetvédelmi célokkal
Országos Területfejlesztési Koncepció – 97/2005. (XII.25.) OGY határozat
2. Területi felzárkózás A kohézió jegyében a társadalmi esélyegyenlőséget sértő, jelentős mértékű
és a gazdaság hatékony működését korlátozó legsúlyosabb területi elmaradottságok mérséklése:
a) a fejlettségükben tartósan leszakadó térségek gazdasági-társadalmi felzárkóztatása, a külső
és belső perifériák dinamizálása;
b) az alapvető életesélyek feltételeinek biztosítása az ország valamennyi településén;
c) a túlzottan egyközpontú térszerkezet oldása.
A tervezett gazdasági terület a település belső erőforrásaira alapozott fejlődés gazdasági alapinfrastruktúráját teremti meg, a felzárkóztatás folyamatának részeként.
3. Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem: Régióinknak, térségeinknek olyan fenntartható
rendszerekké kell válniuk, melyek értékeiket, örökségüket, erőforrásaikat és belső összetartozásukat nem csak megőrzik, hanem azokat tovább erősítik, a társadalom, a gazdaság és a természeti-környezeti, kulturális elemek összhangját helyi-térségi rendszereikben az átfogó környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés segítségével biztosítják.

Az erdőterülete kijelölésére a természeti folyamatok tudomásulvételeként és további elősegítéseként
kerül sor.
A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben
A gazdasági‐ és mezőgazdasági terület közötti beültetési kötelezettség a környezet védelmét szolgálják. A területen végezhető tevékenységek körét a HÉSZ, a tevékenységekre vonatkozó kibocsátási határértékeket magasabb szintű jogszabályok korlátozzák a környezet védelme érdekében.
A terv céljainak releváns tervek céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból
5.2.1.3. A tájszerkezet, tájjelleg, tájpotenciál védelme
célok:




A természet- és tájvédelmi célok érvényesítése a terület- és településfejlesztés, illetve rendezés, az ágazati tervezés (különösen mező- és erdőgazdálkodás, vízgazdálkodás, közlekedés és egyéb műszaki infrastruktúra-fejlesztés) során, valamint az egyedi hatósági eljárásokban.
A tájváltozás nyomon követése

5.2.4. Környezeti kármegelőzés és kárelhárítás
célok:



A környezeti károk megelőzése, illetve csökkentése.
A természeti és emberi eredetű veszélyekből eredő kockázatok csökkentése.

5.3.7. Az erdőgazdálkodás környezeti aspektusai
célok:


Az erdőterületek kiterjedésének növelése (elsősorban az éghajlatváltozás nyomán megváltozó termőhelyi adottságokhoz alkalmazkodni tudó állományokkal, őshonos fajokkal).

A jelenlegi környezeti helyzet elemeinek ismertetése
Sajókápolna a 6.5.31. kódszámú Tardonai‐dombság kistájhoz tartozik. A kistáj ÉKi kitettségű, medencékkel tagolt. A kistáj keleti részén nagymértékű, egyébként közepes talajerózió jellemzi. Gyenge szeizmicitású terület (6° MS). Jellemző szélirány a Nyi és a Ki, az átlagos sebesség 2,5 m/s körül
van. Talajvíz csak az alsóbb völgyszakaszokon van általában 46 m közötti mélységben. Mennyisége
nem számottevő. Kevés a rétegvíz is, 50 l/s körüli.
A térség potenciális erdőtársulásai a pannóniai cseres tölgyesek (Quercetum petraeae-cerris), az
alföldi tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri tatarico Quercetum), gyertyános tölgyesek
(Quercopetraeae Carpinetum); egyes foltokon savanyú bükkösök (Deschampsio Fagetum) találhatók. A sokszínű lágyszárú növényzetből a kecskerágó (Euonymus verrucosus, Euonymus
europeaus), a perjefélék (Poa nemoralis, Melica uniflora), a sásfélék (Carex montana, Carex
humilis, Carex pbrizoides), az iszalag (Clematis vitalba).
Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv – 2015 alapján a víztestek és a vízgyűjtők jellemzése
Felszíni víztest
Vízgyűjtő-gazdálkodási szempontból Sajókápolna község a Tisza részvízgyűjtőn belül a 2-6 Sajó a
Bódvával vízgyűjtő tervezési alegységen helyezkedik el.
A Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv 2-6 azonosító számú Sajó a Bódvával vízgyűjtő alegység terve szerint a települést az AEP848 azonosító számú Nyögő- és Harica-patakok vízfolyás víztest érinti,
amely dombvidéki - közepes esésű – meszes – durva és közepes-finom mederanyagú –kicsi vízgyűjtőjű – állandó vízszállítású – természetes vízfolyás.
Felszíni víztest fizikai-kémiai és ökológiai állapota mérsékelt.

A felszíni víztestet érő terhelések és hatások a vízgyűjtő-gazdálkodási tervben foglaltak
figyelembevételével.
Az emberi tevékenységből eredő jelentős terhelések számbavételéről a VKI II. és VII. melléklete,
még a terhelések felszíni és felszín alatti vizek állapotára gyakorolt hatásainak vizsgálatáról az 5.
cikk rendelkezik. A hazai szabályozásban ugyanezen előírások a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 12. §-ban jelennek meg. A VKI szerint a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési folyamat lényeges eleme a jelentős vízgazdálkodási problémák feltárása abból a célból, hogy az intézkedések olyan válaszok legyenek a jelentős problémákra, amelyek
a jó állapot eléréséhez, a problémák megoldásához vezetnek. Az alegységre jellemző terhelések és
hatások főbb tipusai az alábbiak:


Vizek fiziko-kémiai elváltozását okozó terhelések

A terhelések egy nagy csoportját képezik a települési, ipari és mezőgazdasági tevékenységből
származó, pontszerű és/vagy diffúz eredetű a felszíni és felszín alatti vizekbe jutó szennyezőanyag
bevezetések.


Veszélyes anyag szennyezés

A VKI célkitűzése a felszíni vizek elsőbbségi (kiemelten veszélyes) anyagokkal történő
szennyezések megszüntetése és fokozatos csökkentése, mivel ezek jelentős kockázatot jelentenek a
vízi környezetre vagy az ivóvíz kitermelésére használt vizeken keresztül az emberre. Hazánk alvízi
helyzetéből adódóan vizeink minősége nagymértékben függ az országhatáron túli hatásoktól.
Felszín alatti víztest
2-6 Sajó a Bódvával alegység
VOR kód:
AIQ 565 Északi-középhegység medencéi
Víztest kód:
pt.2.5 – porózus termál
Felszín alatti víztest kémiai állapota jó
A 27/2004.(XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken
lévő települések besorolása szerint: Sajókápolna érzékeny
Felszíni ivóvíz bázisok
Az új gazdasági terület ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt
hidrogeológiai védőterületet, védőidomot nem érinti.
Ár- és belvíz-veszélyeztetettség
A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII.9.)
KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Sajókápolna község „A”erősen veszélyeztett
besorolást kapott.
A település „erősen veszélyeztetett „A” kategóriába tartozik, ha a hullámtéren lakóingatlannal
rendelkezik, illetőleg, amelyet a védmű nélküli folyók és egyéb vízfolyások mederből kilépő árvize
szabadon elönthet.”
Levegőminőség
A 4/2002. (X.7) KvVM rendelet 1. sz. melléklete szerint Sajókápolna a 8‐as sorszámú Sajó völgye
zónához tartozik. A „Sajó völgye” kijelölt zóna levegőminőségének javítására intézkedési program
szerint: A községben jelentősebb ipari forrás nem található; a közlekedésből származó
légszennyezés elhanyagolható mértékű. A település kis lélekszámú, a lakossági kibocsátás nem
számottevő. A település korábban nagykibocsátó telephely hatásterületén helyezkedett el, de az ipari
szerkezetváltás, a technológiák korszerűsítése következtében a nagykibocsátók légszennyezésével
már nem érintett.

Zajterhelés
A közlekedési alátámasztó munkarészben ismertetett forgalomszámlálási adatok alapján
megállapítható, hogy a község mellett elhaladó 2517 sz. összekötőút forgalma alacsony, a 25131 sz.
bekötőút és a település belső úthálózata, valamint a külterületi utak forgalma elhanyagolható. A
rendelkezésre álló adatok alapján a közlekedésből származó zajkibocsátás nem haladja meg a
vonatkozó előírásban meghatározott határértéket. (27/2008. (XII.3.) KvVM‐EüM együttes rendelet)
A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása
A tervezett gazdasági terület meglévő falusias beépítésű lakóterület közelében található, így a
lakosság megfelelő tájékoztatás szükséges a tervezett fejlesztés várható következményeiről.
A gazdasági terület a lakott területtől keletre tervezett, így a lakosság mindennapi életét a
rendelkezésre álló információk alapján nem zavarja majd. A fejlesztés léptéke miatt várhatóan nem
lesz konfliktusforrás.
A természeti erőforrás igénybevétele, környezetterhelés előidézése
Gazdasági terület kijelölése




növényzeti borítottság hiánya porszennyezést okozhat; ennek mértéke és erőssége függ az
alkalmazott technológiától, széliránytól, szélsebességtől, hőmérséklettől,
az építmény a beépített területek mértékét növeli, potenciális élőhely megszűnéssel jár,
forgalomnövekedés

Erdőterület kijelölése


nem jár természeti erőforrás igénybevételével

A várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére vonatkozó intézkedések
A Környezetvédelem c. fejezetben kerülnek részletes kifejtésre.
Javaslat olyan intézkedésekre, melyeket más tervben figyelembe kell venni
A település levegőminőségének és környezeti állapotának védelme érdekében a javasolt fásításokat
meg kell valósítani.
Az alábbihatásokra vonatkozó monitorozási javaslatok értékelése
Az alábbi adatok nyomon követése javasolt:


a településen áthaladó gépjárművek számának, összetételének változása a gazdasági terület
teljes beépülését követően (jármű/nap; %)



a légszennyezési értékek változása a kritikus szennyezőanyagok tekintetében

3.5. Környezetvédelem
A letelepedni kívánó üzemek, vállalkozások profilja jelenleg nem ismert, így esetleges szennyező
hatásuk sem prognosztizálható. Erősen szennyező hatású üzemek esetén a környező mezőgazdasági
területek védelméről gondoskodni szükséges. A cél azonban elsősorban korszerű technológiát
alkalmazó vállalkozások betelepítése, ahol a környezetterhelő hatás elhanyagolható. Az uralkodó
szélirányt is figyelembe szorgalmazzuk a telephelyeken belüli intenzív növényzet-telepítést is.
A termeléshez kapcsolódó és a kommunális hulladékok szervezett összegyűjtését a szolgáltatóval
kötött szerződés útján biztosítani kell. Amennyiben veszélyes hulladéknak minősülő anyagok is
keletkeznek, azok tárolását, összegyűjtését és elszállítását a vonatkozó előírások maradéktalan
betartásával kell megszervezni.
Tekintve, hogy a terület talajviz-szintje magas, ezért a szükséges feltöltések magasságának, illetve a
kialakítandó területek lejtésviszonyainak meghatározása elsőrendű feladat. Ezen a területen a
csapadékvíz szikkasztása helyett az elvezetés kell legyen a meghatározó megoldás.
A területen keletkező szennyvizek összegyűjtéséről és elszállításáról a közüzemi hálózat
igénybevételével kell gondoskodni. Amennyiben az egyes szennyező anyagok megengedett
mennyiségét meghaladó koncentrációt, vagy veszélyes agyagokat tartalmazó szennyvíz keletkezik,
annak ártalommentes kezeléséről helyben, zárt technológiájú rendszerben kell gondoskodni.
A terület hasznosítása hatással lesz a közlekedésre, illetve a közlekedés okozta környezeti
kibocsátások mértékére, hiszen a munkaerő, az alapanyagok, a kész termékek biztosítása
elengedhetetlen. tevékenység megkezdése előtt, a vonatkozó magasabb szintű előírásoknak
megfelelően a környezeti vizsgálatot le kell folytatni.
A beépülés után a terület alapzaj terhelése megnövekszik. A területen telepítendő zajforrások
pontosan nem ismertek, így konkrét értékekkel nem lehet kalkulálni. A növekedés azonban nem
lehet nagyobb, mint a területre érvényes zajterhelési határértékek.
A tervezett művelés alól kivett területen valósul meg. Földvédelmi szempontból azonban javasolt a
humuszban gazdag felső termőréteg összegyűjtése és talajjavító jellegű felhasználása a környező
termőföldeken.
A tervezett gazdasági terület A Nemzeti Ökológiai Hálózat része. A Bükki Nemzeti Park előzetes
adatszolgáltatása alapján ökológiai folyosóként nyilvántartott. A tájékoztatás értelmében védett
növény- és állatfajok előfordulásáról a szervezetnek nincs tudomása, a terepi bejárás során
védelemre érdemes természeti értéket nem rögzítettek. A terület elhelyezkedése az Nemzeti
Ökológiai Hálózaton belül szigetszerű, valós hálózati kapcsolata nincs. Kiterjedése nem éri el a
hálózat településre vetített területének 5. százalékát, ezért az OTrT 12/A.§. (4) bekezdésében
biztosított lehetőség alapján javaslatot teszünk az övezet határainak módosítására.
A gazdasági területeken elhelyezhető funkciók, illetve az azokhoz kapcsolódó technológiák
megvalósítása jellemzően környezeti hatásvizsgálathoz kötött, erre az engedélyezés során különös
figyelmet kell fordítani.
A terület beépítése során az építési műveletek gyors és szakszerű megtervezésével, pontos
irányításával biztosítható a kitermelendő föld és a beépítendő anyagok minimális mozgatása és
szállítása. Mindezek figyelembevételével és betartásával érhető el, hogy a kivitelezés ideje alatt, a
környék levegőjének szennyezettségét csak az indokolt és szükséges mértékben terheljék.

3.6. Tájrendezés
A tájkép értékes eleme a széles völgytalp hosszirányú átláthatósága, a nagyléptékű látványkapcsolat
kibontakozása. A módosítás táji hatását tekintve a beépített terület kismértékű növekedése várható,
amely ezt az átláthatóságát részben korlátozhatja. A nyíltárkos vízelvezetés azonban a terv szerint
összefüggő fasorokkal egészül ki, amely önmagában is karakteres tájformáló elem, elsősorban a
hegyoldalról kibontakozó látképben. A nem burkolt árok részben ökológiai összekötő szerepet is be
tud tölteni.
Sajókápolna falusias beépítésű település, ezen jelen módosítási szándékok sem kívánnak változtatni.
A gazdasági terület beépítésénél figyelemmel kell lenni a domborzati adottságokra, hangsúlyt kell
fektetni az épületek tájba illesztésére A „hagyományos” tájképi elemeket (tereprendezés,
takarófásítás) kiegészíthetjük az ipari épületek ötödik homlokzatának növényesítésével, azaz a
tetőkertek kialakításával. Az épületek homlokzatainak zöldfalakkal való borítása tovább növelheti a
tájjal való kapcsolat létrehozását.
Az erdőterületek kijelölése az egyébként is mozaikos jellegű dombsági tájkép további színesítését
és az erdőborítottság növelését eredményezi.

A tájképvédelmi övezet kiterjedése (forrás: Sajókápolna Község Településképi Arculati Kézikönyve)

3.7. A magasabb szintű tervekkel való összhang biztosítása
A 314/2012. (XI.9.) Kormányrendelet 4.§. (2) bekezdése szerint a településrendezési eszközök a
területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készítendők. Az Országos Területrendezési
Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) rendelkezéseit alkalmazni kell a településrendezési
eszközök készítése és elfogadása során (OTrT 30.§ (1) c)).
A megyei területrendezési terveket az OTrT tv. 2013. évi CCXXIX.törvénnyel (MTv) megállapított
rendelkezéseivel összhangba kell hozni, ezért ebben az átmeneti időszakban elfogadásra kerülő
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál a MTv átmeneti rendelkezéseket állapított
meg. Ezeket az OTrT tv. 31/B §. tartalmazza.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2009. április 30-i ülésén 10/2009.(V.5.) sz.
rendeletével elfogadta Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervét (BAZMTrT), ill. a
megyei területrendezési irányelvekről, ajánlásokról és intézkedésekről meghozta 37/2009.(IV.30.)
sz. határozatát.
Az OTrT 31/B.§. (1) a) pontja szerint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra- hálózatokat
az OTrT 1/1-11. melléklete, 9.§ (7) bekezdése, valamint a 10.§ előírásainak alkalmazásával kell
kijelölni, a BAZMTrT 2. mellékletét (Műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények által
igénybe vett térségek) nem kell alkalmazni.
Az Országos Területrendezési Tervvel való összhang vizsgálata
1. melléklet – Az országos műszaki infrastruktúra hálózat elemei
1/1. melléklet
1/9. melléklet
A villamosenergia-átviteli hálózat távvezetékelemei
2. 400 kV-os átviteli hálózat távvezetékeleme
2. melléklet – Az ország szerkezeti terve (kivonat)
Az országos műszaki infrastruktúra hálózat
elemei (fentebb részletezve) a módosításban
nem érintettek
A területfelhasználás rendszere:
•
•
•
•

erdőgazdálkodási térség
mezőgazdasági térség
vegyes területfelhasználású térség
települési térség 100 ha alatt

a megfeleltetés megyei terv alapján kerül
igazolásra.
Fentieken túl Sajókápolna község területe az alábbi övezetekkel érintett:
3. melléklet – Országos övezetek - Térségi övezetek (OTrT 1/12. melléklet)

3.1. melléklet – Országos ökológiai hálózat övezete (kivonat)
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a
település területét érinti.
13. § (3) Az országos ökológiai hálózat övezetét
a kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervekben magterület, ökológiai folyosó,
valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
Az övezet további bemutatása a B-A-Z Megyei
Területrendezési Terv ismertetésénél történik.

3.2. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint a település területe nem érintett.
3.3. melléklet – Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint a település területe nem érintett.

3.4. melléklet – Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (kivonat)
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a
település területét érinti.
14. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket
megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
Az övezet területén új beépítésre szánt terület
nem került kijelölésre, így a terv az övezeti
előírásoknak megfelel.
3.5. melléklet – Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete (kivonat)
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a
település területét érinti.
14/A. § (3) Az övezet (1) bekezdés szerint
pontosított lehatárolása által érintett területre a
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat
fennmaradása érdekében a helyi építési
szabályzatban
meg
kell
határozni
a
területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
A helyi építési szabályzat rendelkezik táji
értékek védelméről (pl. beültetési kötelezettség,
technológiai
létesítmények
magasságának
korlátozása), így az előírásoknak megfelel.
3.7. melléklet – Országos vízminőség-védelmi terület övezete (kivonat)
Az OTrT övezeti tervlapja szerint az övezet a
település területét érinti.
A település érintettsége periférikus, a bepítésre
szánt területektől távoli.
A helyi építési szabályzat a szennyvizek
elvezetéséről és kezeléséről rendelkezik, így a
terv az előírásoknak megfelel.

3.8. melléklet – Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint a település területe nem érintett.
3.9. melléklet – Kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete
Az OTrT övezeti tervlapja szerint a település területe nem érintett.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervével való összhang vizsgálata
2. sz. Melléklet – Térségi Szerkezeti Terv (kivonat)

Tervezési
területek

A település teljes közigazgatási területe: 1050,89
Erdőgazdálkodási térség területe: 499, 58
a módosítás során erdőterület került kijelölésre.
A mezőgazdálkodási térség területe:
501,54 ha
Mezőgazdasági területek a módosítás előtt: 476,85 ha (95,10 %)
Mezőgazdasági területek a módosítás után: 475,19 ha (94,75 %)
Mezőgazdasági területfelhasználású terület minimális nagysága az OTRT alapján:
501,54 x 0,85 = 426,31 ha
475,19 > 426,31 ha
A mezőgazdálkodási térség 94, 75% - általános mezőgazdasági terület besorolású
A hagyományosan vidéki települési térség területe: 44,70 ha.
A hagyományosan vidéki települési térség területfelhasználása a módosítás során nem változik.
A területfelhasználás a felső szintű tervek előírásainak megfelel.

Az OTrT 31/B§. (2) e)-h) pontjai alapján a megyei rendezési terv övezetei közül a következő
övezeteket kell megvizsgálni:
3.1. melléklet – Ökológiai hálózat övezete (kivonat)
A tervlap alapján a Sajókápolnát magterület,
ökológiai folyosó és pufferterület érinti.
A Bükki
Nemzeti
Park
I-528/2/2018
ügyiratszámú előzetes adatszolgáltatása alapján
a 029/3-6 hrsz. ingatlanok a Nemzeti Ökológiai
Hálózat
részei,
ökológiai
folyosóként
nyilvántartottak.
A 416-418 és 420-421 hrsz. ingatlanok a
pufferzóna részét képezik.
A Nemzeti Ökológiai Hálózat Sajókápolna
közigazgatási területére vetített nagysága 677,55
ha. (ezen belül az ökológiai folyosó területe
18,86 ha). A tervezéssel érintett terület nagysága
1,67 ha., a teljes terület 0,02 %-a.
A tájékoztatás értelmében védett növény- és állatfajok előfordulásáról a szervezetnek nincs
tudomása, a terepi bejárás során védelemre érdemes természeti értéket nem rögzítettek. A terület
elhelyezkedése az Nemzeti Ökológiai Hálózaton belül szigetszerű, valós hálózati kapcsolata nincs.
Kiterjedése nem éri el a hálózat településre vetített területének 5. százalékát, ezért az OTrT 12/A.§.
(4) bekezdésében biztosított lehetőség alapján javaslatot teszünk az övezet határainak
módosítására.
Kiemeljük a tényt, hogy az tervezési területet érintő ökológiai folyosó sem az OTrT, sem a
BAZMTrT övezeti tervlapján nincs ábrázolva, a javasolt módosítás a BNP nyilvántartását érinti.

2. sz. Tervezési
terület

1. sz. Tervezési
terület

A Nemzeti Ökológiai Hálózat övezeteinek pontosítása a BNP adatszolgáltatása alapján
(forrás:Sajókápolna Község Településképi Arculati Kézikönyve)

3.2
Kiváló
termőhelyi
adottságú
szántóterületek,
erdőterületek
és
erdőtelepítésre alkalmas területek övezete
(kivonat)
A település területe érintett.
A tervlap alapján a tervezési terület nem érintett.

3.8 Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület övezete (kivonat)
A tervlap alapján a település teljes közigazgatási
területét lefedi.
A bányászati hatóság részéről nem érkezett az
övezet pontos lehatárolását lehetővé tévő
adatszolgáltatás.
A módosítással érintett területek nagyságrendje
nem
lehetetleníti
el
az
ásványi
nyersanyagvagyon kitermelését.
3.10 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület; honvédelmi területek övezete
A tervlap alapján a település területe nem érintett
3.11. melléklet – Rendszeresen belvízjárta terület övezete
A tervlap alapján a település területe nem érintett
3.13. melléklet – Földtani veszélyforrás területének övezete (kivonat)
A tervlap alapján a település teljes közigazgatási
területét lefedi.
A bányászati hatóság részéről nem érkezett az
övezet pontos lehatárolását lehetővé tévő
adatszolgáltatás.
A módosítási eljárásban az illetékes bányászati
hatóság a jogszabály erejénél fogva részvételre
kötelezett.
Az OTrT 31/B§ (2) e) pontja szerint a megyei területrendezési tervben szereplő további övezeteket
nem kell alkalmazni.
Tájékoztatás jelleggel bemutatjuk Sajókápolna további, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervében meghatározott övezetek érintettségét:




Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete – a tervezési területet
nem érinti
Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete – – a teljes közigazgatási
területe lefedi
Sajó völgye légszennyezettségi zónába tartozó települések övezete – a teljes közigazgatási
területe lefedi

Fentiek alapján a módosítás a felsőbb szintű terveknek megfelel.

3.8. Biológiai aktivitási mérleg, területi mérleg

A terület
nagysága

Eredeti

Érték

területhasználat

mutató

/ha/
1,68

Általános
mezőgazdasági
terület

3,7

Biológiai

A terület

aktivitás

nagysága

értéke

/ha/

6,22

Biológiai
Érték

Tervezett
területhasználat

aktivitás
értéke

1,68

Ipari gazdasági terület
differenciált
számítással*

0,84

Épület által elfoglalt
felszín, max. 50 %

0

0

0,42

Nem vízáteresztő
burkolatú felszín, max.
25 %
Kétszintű növényzet,
min. 25 %

0

0

6

2,52

9

12,06

0,42
1,34

Általános
mezőgazdasági
terület

3,7

4.96

1,34

Gazdasági célú erdő

0,3

Vizgazdálkodási
terület

6

1,8

0,3

Országos mellékút,
helyi utak
differenciált
számítássa *
egyoldali fasorral
kísért közút

0,3
ÖSSZESEN:

mutató

12,98

<

2,52

0,45

1,5

0,45
15,03

* differenciált számítást az újonnan kijelölt beépítésre szánt területek és azok kiszolgálóútja, esetén
alkalmaztunk a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet mellékletének 2. pontja alapján

A terv a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értékét, az átminősítés előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenti.
A település közigazgatási területének biológiai aktivitás növekménye 2,05.
A terv az Étv. előírásait betartja.
A táblázat egyben területi mérlegnek is minősül.
Miskolc 2018. július hó
Hojdák Péter
településtervező
TT-05 0494

3.9. Közlekedési javaslat

3.10. Fotódokumentáció

A völgytalp látképe a tervezett gazdasági terület helyével (forrás: www.tothgeza.hu)

Jellemző tájkarakter Sajólászlófalva felé nézve

A tervezési területet a pincesor felől

A tervezési terület a 033 hrsz. út felől.

A tervezési terület a falu felől. a háttérben a felhagyott, erdősülésnek indult zártkertek
(kijelölve a 2. sz. tervezési terület)

A meglévő árok és az út szelvénye, a tervezett közlekedési- és közműterület

3.11. Terviratok

