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Tervezői nyilatkozat
Sajókápolna község Településrendezési Tervének módosításához
Kijelentem, hogy Sajókápolna község 042/11‐13 hrsz, valamint a 379/2, 407, 408 hrsz területé‐
re vonatkozó Településrendezési Terv módosítási munkarészeinek készítésekor betartottam az
alábbi törvények és rendeletek előírásait:
− 2011. évi CLXXV., 2010. évi XC., 2009. évi LII., 2008. évi XLIX., 2006. évi L., 1999. évi CXV. tör‐
vényekkel módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény,
− 182/2008. (VII.14.) Kormányrendelettel módosított 253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet
(OTÉK) ‐ az országos településrendezési és építési követelményekről,
− 2010. évi LXIX. törvénnyel módosított 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről,
− 2010. XIII. törvénnyel módosított 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános
szabályairól,
− 2008. évi XCI., 2004. évi LXXVI. törvényekkel módosított 1996. évi LIII. törvény a természet
védelméről,
− 17/2008. (VIII.30) NFGM rendelettel módosított 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építés‐
ügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és építészeti‐műszaki dokumentációk
tartalmáról.
Kijelentem, hogy a tervezést a településtervezési és az építészeti‐műszaki tervezési, valamint az
építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló 177/2010. (V.13.) Korm. rendelettel
módosított 104/2006. (IV.28.) Korm. rendeletben foglaltak szerinti tevékenységi körön belül vé‐
geztem.
Miskolc, 2012. január
Klein György sk
ügyvezető igazgató
okleveles építészmérnök
városrendező‐ vezető tervező
TT‐1‐05‐0070/2007., TR‐1‐05‐0070/2006.
Előzmények
A településen jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:
− 96/2001. (XII.12) sz. határozat a Településszerkezeti tervről;
− 15/2001. (XII.13.) rendelet a Helyi Építési Szabályzatról és a Szabályozási tervről.
A többször módosított, épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tör‐
vény 9.§‐a alapján az előzetes véleményezési eljárás lezajlott.
A módosítás indoklása
A 87/2011. (VIII.22.) sz. határozat alapján:
− A Szuha2000 Kft Kazincbarcika, Csokonai út 40. bányászati tevékenységgel kapcsolatos igénye bá
nyászati célra bányatelek kialakítása a 042/13 helyrajzi számot érint, de ehhez kapcsolódóan a
környező területek is felülvizsgálatra szorulnak, később vízhasznosításra lehetőség nyíljon.
− A külterületen pályázati forrásokból biogáz üzemet kívánnak létesíteni, mely az önkormányza
ti tulajdonban lévő 379/2, 407, 408 helyrajzi számokat érinti, ezeken a területeken különleges
megújuló energiaforrás terület kijelölésére kerül sor.

Sajókápolna Község Településrendezési Tervének módosítása, 2012. – Étv. 9.§ (3) véleményezési anyag

Településszerkezeti Terv módosítása
Sajókápolna község ...…/2012. (....…) számú határozata
a 96/2001. (XII.12.) határozattal elfogadott
Településszerkezeti Terv és Leírásának módosításáról

Sajókápolna község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3/b) pontja és a 10.§ (1)
bekezdés alapján a Településszerkezeti Tervet és annak Leírását az alábbiak szerint módosítja:
1. Sajókápolna község a Településszerkezeti Tervének módosítását a 042/11‐13 hrsz és kör‐
nyezetére, valamint a 379/2, 407, 408 hrsz és környezetére vonatkozóan a Régió Városépí‐
tészeti és Műemléki Tervező Kft által készített Településszerkezeti Terv módosítása (1.
sz. melléklet) tervlap szerint állapítja meg.
2. A jóváhagyott Településszerkezeti Terv Leírása az alábbiakkal egészül ki:
Különleges, bánya területe (jele: Kk/b) – bányászati tevékenység végzését szolgáló
területfelhasználási egység. A bányatelekkel fedett területre (042/13 hrsz) a bányaművelés
felhagyását megelőzően rekultivációs tervet kell készíteni vízi szabadidős tevékenység fej‐
lesztési céllal.
Különleges, megújuló energiaforrás területe (jele: Kk/me) – megújuló energiaforrás hasznosítá‐
sát szolgáló területfelhasználási egység (379/2, 407, 408 hrsz).

K.m.f.

Berzyné Koterla Ildikó sk
körjegyző

Vass Lajos sk.
polgármester

1. sz. melléklet – Településszerkezeti Terv (rajzi mellékletek)




Településszerkezeti Terv kivonata
Településszerkezeti Terv módosítása
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Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosítása
Sajókápolna község …/2012. (…) számú rendelete
15/2001. (XII.13.) rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat módosításáról
Sajókápolna község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 13.§ (1) bekezdésében, az Országos Településrendezési
és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 2.§ (1) be‐
kezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az OTÉK 3. számú mellékletében meghatározott fel‐
adatkörében és az Étv. 9.§ (2)‐(6) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:
 B.‐A.‐Z. Megyei Kormányhivatal Észak‐Magyarországi Építésügyi Hivatal Állami Főépítész;
 Észak‐Magyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség;
 Bükki Nemzeti Park Igazgatósága;
 B.‐A.‐Z. Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv Miskolci Kistérségi Intézet;
 B.‐A.‐Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság;
 B.‐A.‐Z. Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége;
 B.‐A.‐Z. Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája;
 B.‐A.‐Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala;
 B.‐A.‐Z. Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatósága;
 B.‐A.‐Z. Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága;
 Miskolci Bányakapitányság;
 Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság;
 B.‐A.‐Z. Megyei Önkormányzat Hivatala;
 Sajószentpéter Város Önkormányzat Építési Hatóság;
 Sajóbábony Város Önkormányzata;
 Sajólászlófalva Község Önkormányzata;
 Alacska Község Önkormányzata;
 Kondó Község Önkormányzata;
 Magyar Közút Nonprofit Zrt.;
 ELMŰ‐ÉMÁSZ;
 TIGÁZ véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.§
(1) Az övezeti határok és az övezeti előírások területi hatálya megváltozik az SZT_M01 rajzszá‐
mú szabályozási terv által határolt területen.
(2) A rendelet 12.§‐a az alábbiak szerint módosul:
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.
(3) Ipartelepítésre mégis igény merülne fel, akkor a tevékenységre előírt védőtávolságok figye
lembevételével kell területet telephelynek mind a beépítésre nem szánt mind a beépítésre
szánt területen kijelölni.
(4) Iparterületre kijelölendő terület eredeti környezeti állapotának jelentős romlását elkerü
lendő, a telephelyen belül és kívül zöldfelületek kialakítását és védőfásítás szükséges 50 m
szélességben, amelyek folyamatos fenntartásáról az ipartelep tulajdonosa, használója gon
doskodni köteles.
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(5) Ipari profilváltás esetén az új tevékenység a meglévő iparterületen is csak előzetes környe
zeti 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.
(3) A rendelet 16.§ (2) bekezdése új helyi védett értékkel egészül ki:
− Parókia – 140/2 hrsz.
(4) A rendelet új paragrafussal egészül ki:
19/A.§
Különleges bánya területe
Bánya területe – jele: Kk/b
(1) A Kk/b jelű bányaterületen bányaművelés és ezzel közvetlenül összefüggő tevékenység
céljára kijelölt terület.
(2) Az építési övezetben elhelyezhető építmény: a bányaüzemeltetéshez szükséges techno‐
lógiát és szociális szükségleteket kiszolgáló építmények.
(3) A vízfelület a teljes bányatelek területének 65%‐a lehet.
(4) A bányaterületre vonatkozó övezeti előírások:
a) beépítési mód:
b) kialakítható legkisebb telekterület mérete:
c) megengedett legnagyobb építménymagasság:
d) megengedett legnagyobb beépítettség:
e) legkisebb zöldfelület:
f) közművesítés mértéke:

szabadonálló
5000 m2
3,0 m
2%
5%
részleges

(5) A rendelet új paragrafussal egészül ki:
19/B.§
Különleges megújuló energiaforrás területe
Megújuló energiaforrás területe – jele: Kk/me
(1) A Kk/me jelű megújuló energiaforrás hasznosításával közvetlenül összefüggő tevékeny‐
ség céljára kijelölt terület.
(2) Az építési övezetben elhelyezhető építmény: a megújuló energiaforrás hasznosításához
szükséges technológiai kiszolgáló építmények.
(3) A megújuló energiaforrás területére vonatkozó övezeti előírások:
szabadonálló
a) beépítési mód:
1000 m2
b) kialakítható legkisebb telekterület mérete:
3,0 m
c) megengedett legnagyobb építménymagasság:
2%
d) megengedett legnagyobb beépítettség:
40 %
e) legkisebb zöldfelület:
f) közművesítés mértéke:
részleges
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2.§
Záró rendelkezések
(1) Ezen rendelet a jóváhagyást követő 30. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépést
követő ügyekben kell alkalmazni.
(2) A módosítás területére az eredeti Szabályozási tervlap érvényét veszti, a területre a módosí‐
tott Szabályozási tervlap lép hatályba.
(3) A jóváhagyást követően az építési szabályzatot egységes rendeletbe kell foglalni.
Sajókápolna, 2012. .....................................
Berzyné Koterla Ildikó sk
körjegyző



Szabályozási Terv kivonata
Szabályozási Terv módosítása
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Alátámasztó munkarészek
1. A módosítás céljának ismertetése


Sajókápolna belterületétől dél‐nyugatra bá‐
nyatelek megnyitására mutatkozott tulajdo‐
nosi igény.



A község belterületétől keletre biogáz üzem
létesítését határozta el az önkormányzat.

Mindkét fejlesztési cél esetén különleges, beépí‐
tésre nem szánt terület kerül kijelölésre mező‐
gazdasági, illetve kertes területhasználat he‐
lyett.
2. Fejlesztési koncepció vonatkozásai
A 40/2000. (IV.13.) határozattal elfogadott koncepció az alábbi fejlesztési feladatokat irányozta elő:
a) A település lakónépességének fejlesztése érdekében lakóterületeket kell kijelölni a Rákóczi F.
utcában és tartalékterületként a 10 hrszú táblán.
b) Gáz és vízhálózatot kell fejleszteni.
c) Bel és csapadékvízelvezetést meg kell oldani.
d) Emlékparkot kell kialakítani a Szabadság tér és az Egressy u. határolta területen.
e) Iparterületet kell fejleszteni a 035/30 hrszen.
f) Üdülőövezetet kell létesíteni a 023/1 hrszú területen.
g) Szennyvízhálózatot kell létesíteni.
h) A meglévő lovaspályát kell bővíteni a 030/1 hrszú területen.
i) A község régi közkútjait védelembe kell helyezni (Petőfi u. 1. előtt; Általános Iskola udvarán)
j) Régi lakóházakat védelembe kell helyezni. (Petőfi u. 2., Egressy u. 34., Egressy u. 38.)
k) A pincesorokat védelembe kell helyezni. (CseperkésSzorosvölgy 035/41 hrsz)
l) Helyi természetvédelmi területté kell kijelölni Sólya és Baglyos dűlőket.
m) Helyi védelem alá kell helyezni a térségi növényi ritkaságokat a község hegyi dűlői területén.
n) Szelektív hulladékgyűjtésre kell áttérni.
o) Sajólászlófalvával közösen halastó létesítés.
A térszín alatt szénrétegek húzódnak, amelyeket a múlt század végéig intenzíven bányásztak. A te
rületen jelenleg is élő bejegyzett bányatelkek találhatók.
3. Társadalmi, gazdasági változások
Sajókápolna lakosságának alakulását mutatja
be a mellékelt ábra nemek szerint.
A községben élők száma a vizsgált időszakban
csökkenést mutat, 2000 és 2010 között 44 fő‐
vel csökkent a település lélekszáma. A nemek
arányában nem következett be jelentős válto‐
zás a vizsgált időszakban: 100 férfire 102 nő
jut.

Régió Városépítészeti és Műemléki Tervező Kft – 3530 Miskolc, Papszer u. 20. –

(46) 505‐435 –  regio@t‐online.hu

7

Sajókápolna Község Településrendezési Tervének módosítása, 2012. – Étv. 9.§ (3) véleményezési anyag

A mellékelt ábrák a települé‐
sen regisztrált élveszületések
és halálozások számának ala‐
kulását mutatják be 1995 és
2009 között KSH adatok alap‐
ján.
A vizsgált időszakban átlagosan 5 gyermek született és 8 személy halálozott el, azaz természetes
fogyás következett be a vizsgált 15 év alatt.
A mellékelt ábrák a települé‐
sen regisztrált odavándorlá‐
sok és elvándorlások számá‐
nak alakulását mutatják be
1995 és 2009 között KSH ada‐
tok alapján.
A vizsgált időszakban átlagosan 27 fő költözött be a településre és 26‐an hagyták el azt. A vizs‐
gált 15 év alatt 17 fővel többen települtek be, mint ahányan elhagyták a települést, így a migráció
mérlege pozitív.
A község munkanélküliségi adatait hasonlítja
össze az ábra a megyei átlaggal havi bontás‐
ban. Az ábráról leolvasható, hogy a település
kedvezőtlenebb helyzetben van a megyei át‐
lagtól; a vizsgált időszakban a község munka‐
nélküliségi átlaga 15,82%, míg a megyei átlag
14,66% volt. A járadék és segély típusú ellá‐
tottak köre némileg csökkent, azonban ez a
juttatási rendszer átalakulásának, és nem a
gazdasági helyzet javulásának eredménye.

Ismertté vált bűnelkövetők (2008.)

Ismertté vált bűncselekmények (2008.)

A Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén 2008‐ban ismertté vált bűncselekmények,
illetve bűnelkövetők száma és a lakosság aránya alapján csoportosítja a mellékelt ábra a telepü‐
léseket. Sajókápolna mindkét érték tekintetében a legrosszabb helyzetű települések közé tarto‐
zik.
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4. Infrastrukturális változások


Közlekedés
A közlekedési kapcsolatok biztosítottak:
− 2517. sz. összekötő út
− 25131. sz. bekötő út
A település meglévő közlekedési hálózatában
változtatás nem tervezett.
Az alábbi ábrák nevezett utak forgalomszám‐
lálási adatait ábrázolják:

A közúti tömegközlekedést a Borsod Volán Zrt. biztosítja. A település nem eleme a kötöttpályás
közlekedési hálózatnak.


Ivóvíz, csapadékvíz, szennyvíz

Az alábbi ábrák a vízszolgáltatásra vonatkozó főbb adatokat összegzik KSH adatok alapján.

A települési vízfogyasztás a vizsgált időszak‐
ban (2001‐2009) átlagosan 94.000 m3 volt,
melynek a 98%‐át a háztartási vízfogyasztás
tette ki. A lakásállomány 84%‐a vette igénybe
a vezetékes vízszolgáltatást 2009‐ben, a többi
háztartás közkútról biztosíthatta vízigényét. A
községben üzemelő közkifolyók száma 9 volt a
vizsgált időszakban.
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A közcsatorna‐hálózatra való rákötés mértéke még nem teljeskörű, 2009‐ben a lakásállomány
72%‐a volt rákötve a hálózatra.
A csapadékvizek befogadója a Nyögő‐patak.


Gázhálózat

A községben a vezetékes gázellátás biztosított, a vonatkozó főbb adatokat az alábbi ábrák ösz‐
szegzik KSH adatok alapján:

A gázellátás biztosított, 2009‐ben a lakásállomány 69,5%‐a volt rákötve a hálózatra.


Elektromos energia ellátás

A település elektromos energiaellátására vonatkozó főbb adatokat tartalmazzák az alábbi ábrák
KSH adatok alapján. Az elektromos energiahálózatra történő rákötések, valamint a háztartások
részére szolgáltatott energia mennyisége is növekedést mutatott a vizsgált időszakban. A jelen‐
legi trendeket figyelembe véve (háztartások egyre magasabb szintű gépesítése, alacsony mérté‐
kű megújuló energiaforrás használata) további energiaigény növekedés prognosztizálható.
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Hírközlés

A községben megoldott a vezetékes telefon,
mobil‐telefon ellátottság, biztosított a közszol‐
gálati és kábel televízió. A Magyar Posta szol‐
gáltatásai a Szabadság tér 25. szám alatt bizto‐
sítottak.
A mellékelt ábrák a telefon‐előfizetések és ká‐
bel TV‐hálózatba bekapcsolt lakások számá‐
nak alakulását mutatják be.
A községben szolgáltatás nyújtó vállalkozások (forrás: Nemzeti Hírközlési Hatóság):
− Barcika Comp Bt.: internet hozzáférés, ellátás
− BICOMIX Kft: internet hozzáférés, ellátás
− Borsodweb Kft: internet hozzáférés, ellátás
− Corvus Computer Kft: internet hozzáférés, ellátás
− EnterNet 2001 Kft: nyilvános helyi‐, belföldi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás
− Externet Zrt: nyilvános helyi‐, belföldi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás
− Integral Computer: internet hozzáférés, ellátás
− Invitel Kft : helyi‐, belföldi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás, internet hozzáférés, ellátás
− Kondás Tibor: internet hozzáférés, ellátás
− Magyar Telekom Nyrt: nyilvános belföldi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás
− MM‐NET s.r.o.: internet hozzáférés, ellátás
− Nagy István: internet hozzáférés, ellátás
− NetAid Kft: nyilvános belföldi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás
− Parisat Kft: nyilvános belföldi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás, internet hozzáférés, ellá‐
tás, vezetékes műsorjelosztás
− QPS Kft: internet hozzáférés, ellátás
− Szamosnet Kft: nyilvános belföldi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás, internet hozzáférés,
− Szer‐Szoft Kft: internet hozzáférés, ellátás
− Tisser Kft: internet hozzáférés, ellátás
− UNICOMM Kft: nyilvános belföldi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás
− Vivafone Kft: nyilvános belföldi‐, helyi‐, nemzetközi távbeszélő szolgáltatás
− 3C Távközlési Kft: internet hozzáférés, ellátás
A meglévő hírközlési létesítményekre vonatkozó módosítás, korlátozás nem tervezett.
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5. Örökségvédelem


Tájhasználati változás

A topográfiai térkép szerint a bányatelekkel fedett terü‐
let a község viszonylatában mélyfekvésű, részben belvi‐
zes, mocsaras terület. A külszíni bánya nyitása, illetve
üzemelése, valamint a későbbi rekultiváció is változást
jelent a tájhasználatban. A területen nagy távlatban
ugyan intenzívebb beépítés jelenhet majd meg, ugyan‐
akkor a környezetállapot javulása várható a tervezett fá‐
sítástól, vízfelület‐növeléstől, valamint hulladékgazdál‐
kodásra vonatkozó fejlesztési szándékoktól.


Területhasználati és beépítettségi változás

A község területhasználatára vonatkozó földrészlet statisztika
az alábbiak szerint alakult (2012.01.10.):
− erdő: 40,45%
− szántó: 30,29%
− gyep (rét, legelő): 17,92%
− kivett: 6,68%
− gyümölcsös, kert: 2,81%
− szőlő: 1,86%
A bányászattal érintett terület jelenleg is bejegyzett bányatelek (3716/1965.04.13). A külszíni
művelés befejezését követően vízfelület‐kialakítás és szabadidős tevékenység alapjainak biztosí‐
tása tervezett.
A biogáz üzem telepítése meglévő gazdasági területek szomszédságában, mezőgazdasági műve‐
lésre kevésbé alkalmas zártkerti ingatlanokon tervezett.
A beépítettség mértéke nő, azonban ennek mértéke nem tekinthető jelentősnek.


Infrastrukturális változás

A jelenleg rendelkezésre álló információk alapján a két részterületre vonatkozó rendezési szán‐
dék jelentősebb mértékű infrastrukturális változással nem jár. A közutak kiépültek, a tervezett
funkciók miatt a közmű‐igény korlátozott.


Történeti településhálózati következmények

A beruházási szándékkal érintett két terület a telepü‐
léshálózat tekintetében beavatkozást nem jelent, új
hálózat létrehozása a jelenlegi ismeretek szerint nem
tervezett.


Természeti, táji hatások

A térségben nagy hagyományai vannak a bányászat‐
nak; a jelen fejlesztéssel érintett terület igénybevétele
során keletkező hatásokat környezeti hatásvizsgálat alapján kell feltárni, jelen ismeretek alapján
azok pontos mértéke nem adható meg.
A biogáz üzem létesítése zárt technológia alkalmazásával tervezett, a térségben keletkező szer‐
ves hulladékok újrahasznosítása a fenntartható fejlődést szolgálja.
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A településkép feltárulásának változásai

A településképet az alábbi fotók mutatják be:

Sajókápolna falusias beépítésű település, ezen jelen módosítási szándékok sem kívánnak változ‐
tatni. A bányászati tevékenység felhagyását követően a terület szabadidős tevékenység célját
szolgáló (tó) hasznosítása tervezett. A biogáz üzem telepítésénél figyelemmel kell lenni a dom‐
borzati adottságokra, az épület kialakításánál hangsúlyt kell fektetni a tájba illesztésre.


Régészeti emlékek feltárhatósága, megmaradása

A tervezett bánya területén a Herman Ottó Múzeum munkatársai 2011. decemberben tartottak
terepbejárást, elkészült a régészeti hatásvizsgálat. A bejárás régészeti értelemben negatívnak bi‐
zonyult, mivel azonban a terület közel fekszik ismert régészeti lelőhelyhez: a bánya területe ré‐
gészeti érdekű területté lett minősítve.


Településkarakter változásának hatásai

A község karakterének megváltoztatása jelen módosítás során nem tervezett. Hosszú távon a
szabadidős tevékenységek eltöltését szolgáló területek növelésével a jelenlegitől vonzóbb karak‐
ter kialakítása tervezett.


Környezeti terhelés és épített örökség műszaki állapotának összefüggései

A bányászati tevékenységgel érintett területen mindenfajta munkavégzést úgy kell végezni, hogy
a község meglévő épületállománya ne sérüljön; a szállítási útvonalak meghatározásánál figye‐
lembe kell venni a jelenlegi területhasználatot.
A tervezett biogáz üzem létesítése a zárt technológia, illetve a kis lépték miatt várhatóan nem
terheli a meglévő épületállományt, a szállításból eredő kibocsátások mértéke a feldolgozandó
alapanyagok helyétől, távolságától függ (ez jelenleg még ismeretlen).
6. Környezetalakítási javaslat
253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet OTÉK 3.§ (3) bekezdés szerint a környezeti értékelésnek is megfelelő tartalommal.

6.1.1. Előzmények
Jelen környezeti értékelés Sajókápolna Településrendezési Terve módosításához készült. A TRT
készítésére vonatkozó előírások alapján a módosítási szándék az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti
előzetes véleményezés során az alábbi vélemények érkeztek:
6.1.2. A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv alakulására
a) A bányatelekkel fedett ingatlan hasznosítását úgy kell megvalósítani, hogy a kialakult la‐
kott területen élők életminősége ne romoljon, fásítás (beültetési kötelezettség) javasolt a
különböző területhasználatok elválasztására. Mivel külszíni fejtés tervezett, ezért a terü‐
let felhagyását követően rekultiváció szükséges tanulmányterv alapján.
b) A háztartási méretű biogáz üzem létesítése kertes területre tervezett, a beépítés miatt
beültetési kötelezettség javasolt.
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6.1.3. A környezet védelméért felelős szervek és érintett nyilvánosság bevonása
A többször módosított, 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§‐a biztosítja az érintett szervek, valamint a
nyilvánosság bevonását, a terv tartalmának megismerését.
6.1.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok
−
−
−

B.‐A.‐Z. Megyei Földhivatal adatai,
FÖMI,
KSH,

−
−
−

Forgalomszámlálási adatok,
Magyarország Kistáj Katasztere,
Sajókápolna község saját adatai.

6.2.1. A terv tartalmának összefoglaló ismertetése
a) Bányaterület megnyitása tervezett a község dél‐nyugati részén külszíni szénbányászat
céljára. A termelés befejeztével az ingatlan szabadidős tevékenység végzésére alkalmas
területhasználata tervezett.
b) A község keleti részén biogáz üzem telepítése tervezett a térségben keletkező szerves
hulladékok kezelésére, hasznosítására.
6.2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel
A településrendezési terv módosítása a terv‐hierarchiának megfelelően figyelembe veszi a ma‐
gasabb szintű terveket, az erre vonatkozó térképi és számszaki megfelelősséget külön munka‐
rész tartalmazza.
6.3.1. A célok összevetése az országos szinten kitűzött környezet‐ és természetvédelmi célokkal
Országos Területfejlesztési Koncepció – 97/2005. (XII.25.) OGY határozat
− 3. Fenntartható térségfejlődés és örökségvédelem: Régióinknak, térségeinknek olyan fenn
tartható rendszerekké kell válniuk, melyek értékeiket, örökségüket, erőforrásaikat és belső
összetartozásukat nem csak megőrzik, hanem azokat tovább erősítik, a társadalom, a gaz
daság és a természetikörnyezeti, kulturális elemek összhangját helyitérségi rendszereik
ben az átfogó környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés segítségével bizto
sítják.  A bánya tényleges hasznosítása a szűkebb környezet rendezéséhez, valamint re‐
kultivációhoz, utóhasznosításhoz kötött.
− IV. ÉszakMagyarországi Régió: hosszútávú célok – A környezetvédelmi ipar meghonosítá
sa, az alternatív energiabázisok térhódításának elősegítése. A turisztikai infrastruktúra,
vonzerők és a fogadókapacitás fejlesztése.  A biogáz üzem létesítése alternatívát jelent
az energiahasznosítás területén. A bánya felhagyását követő rekultiváció során fejleszt‐
hető a turisztikai infrastruktúra.
6.3.2. A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése a tervben
A bánya‐ és lakóterület közötti beültetési kötelezettség a környezet védelmét szolgálják. A terü‐
leten végezhető tevékenységek körét a HÉSZ, a tevékenységekre vonatkozó kibocsátási határér‐
tékeket magasabb szintű jogszabályok korlátozzák a környezet védelme érdekében.
6.3.3 A terv céljainak releváns tervek céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból


Nemzeti Környezetvédelmi Program – 96/2009. (XII.9.) OGY határozat
5.5. A biológiai sokféleség megőrzése, természet és tájvédelem
Fő célkitűzések:
− A biológiai sokféleség megőrzésének és helyreállításának elősegítése a védett természeti te
rületeken kívül is.
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−

A biológiai sokféleség megőrzése, mint prioritás beépítése a különböző politikába, tervekbe
és programokba (különösen: mezőgazdaság, erdészet, halászat, területrendezés, infrast
rukturális fejlesztések (energia, közlekedés), ipar, turizmus, bányászat)

5.6. Fenntartható terület és földhasználat
Fő célkitűzések:
− A gazdaságitársadalmi folyamatok térbeli szervezése során a környezet eltartó és tűrő
képességével való összhang biztosítása, a természeti erőforrások és természeti értékek vé
delme, degradációjának megelőzése. A különböző területhasználati funkciók területi igé
nyeinek minél kisebb termőfelület kieséssel járó harmonikus összehangolása.
5.6.2. Ásványkincsekkel való fenntartható gazdálkodás
Célok:
− A társadalom szükségleteinek kielégítését biztosító ásványi nyersanyagok kitermelése és
hasznosítása során a környezetterhelés csökkentése és a környezeti károk megelőzése.
A célok elérése érdekében szükséges intézkedések:
− A takarékos anyagkitermelés és használat, a másodlagos nyersanyag hasznosítás, valamint
az újrahasználat ösztönzése.
− A bányászattal érintett térrészek teljes és komplex hasznosítása, a bányászati tevékenység
befejezését követően a területek rekultivációja.
− A bányászati, illetve ipari meddőanyagok és másodlagos nyersanyagok hasznosítása.
− Bányászati hulladék szakszerű kezelése.
5.8. Hulladékgazdálkodás
Fő célkitűzések:
− 2014re a képződő hulladék legalább 40%a hasznosuljon, az energetikai hasznosítás érje
el a 10%ot.
− A maradék hulladék ártalmatlanításához szükséges kapacitások – egyes speciális technoló
giát igénylő hulladékok kivételével – az ország határain belül álljanak rendelkezésre.
5.8.2. Hasznosítás
Célok:
− A biológiailag lebomló összetevők elkülönített kezelésének megoldása oly módon, hogy
2016ban legfeljebb 820 ezer tonna biológiailag lebomló szervesanyag tartalmú települési
hulladék kerüljön lerakásra.
− A települési szilárd hulladék energetikai hasznosításának bővítése; a mechanikaibiológiai
hulladék előkezelés éghető frakciójának elkülönítése és energetikai hasznosítása inter
regionális megoldásokkal, erőművek, hulladékerőművek igénybevételével (Észak
Magyarország).
A célok elérése érdekében szükséges intézkedések:
− A biohulladék elkülönített kezelésének megoldása (komposztáló, biogáz üzemek létesítése).
6.3.4.1. 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 jel
lemzi. 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.
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mélyföldtan

érzékenység

vízadó típus

A község igazgatási területén sérülékeny vízbázis, távlati vízbázis, illetve ezek védőterülete,
karsztos képződmény, elöntési terület nem található. A község közelében található a 621. sor‐
számú potenciális lerakóhely (Alacska).
Sajókápolna területén vízadó típus tekintetében lokális, nem összefüggő jó, vagy nagy kiterjedé‐
sű, de kevésbé jó vízvezető képességű képződmények találhatók.
A térség potenciális erdőtársulásai a pannóniai cseres tölgyesek (Quercetum petraeaecerris), az
alföldi tatárjuharos lösztölgyesek (Aceri tataricoQuercetum), gyertyános tölgyesek (Querco
petraeaeCarpinetum); egyes foltokon savanyú bükkösök (DeschampsioFagetum) találhatók. A
sokszínű légyszárú növényzetből a kecskerágó (Euonymus verrucosus, Euonymus europeaus), a
perjefélék (Poa nemoralis, Melica uniflora), a sásfélék (Carex montana, Carex humilis, Carex
brizoides), az iszalag (Clematis vitalba).
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 prog‐
ram szerint: A községben jelentősebb ipari forrás nem található; a közlekedésből származó lég
szennyezés elhanyagolható mértékű. A település kis lélekszámú, a lakossági kibocsátás nem szá
mottevő. A település korábban nagykibocsátó telephely hatásterületén helyezkedett el, de az ipari
szerkezetváltás, a technológiák korszerűsítése következtében a nagykibocsátók légszennyezésével
már nem érintett.
Sajó völgye

kén‐dioxid
F

nitrogén‐dioxid
C

szén‐monoxid
D

szilárd (PM10)
C

benzol
E

A 2009. évi forgalomszámlálási adatok alapján 50 km/h átlagsebességet feltételezve, az útten‐
gelytől mért 20 m távolságban, zajgátló fal nélkül kalkulált (Java programmal) zajterhelés:
− 2517. sz. összekötő út:
nappal 59 dB ≤ 60 dB*
éjjel 48 dB ≤ 50 dB*
éjjel 33 dB ≤ 45 dB*
− 25131. sz. bekötő út:
nappal 48 dB ≤ 55 dB*
A rendelkezésre álló adatok alapján a közlekedésből származó zajkibocsátás nem haladja meg a
vonatkozó előírásban meghatározott határértéket.
*A határértékeket a 27/2008. (XII.3.) KvVM‐EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.

6.3.4.2. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása
A bányatelekkel fedett terület meglévő, illetve tervezett falusias beépítésű lakóterület szomszéd‐
ságában található, így a lakosság megfelelő tájékoztatás szükséges a bányászat megindulásának
várható következményeiről. A bányászat felhagyását követően az utóhasznosítást meg kell való‐
sítani a környezet rendezése érdekében.
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A biogáz üzem létesítése a lakott területtől keletre tervezett, így a lakosság mindennapi életét a
rendelkezésre álló információk alapján nem zavarja majd. A fejlesztésre szánt terület ugyan a
tervezett üdülőterület (Manderka) közelében található, azonban az erőmű kis teljesítménye mi‐
att hasznosítás esetén várhatóan nem lesz konfliktusforrás.
6.3.5. A természeti erőforrás igénybevétele, környezetterhelés előidézése
Bányaterület hasznosítása:
− növényzeti borítottság hiánya porszennyezést okozhat; ennek mértéke és erőssége függ
a környező beépítésektől, széliránytól, szélsebességtől, hőmérséklettől;
− forgalomnövekedés.
Biogáz erőmű telepítése:
− az építmény a beépített területek mértékét növeli, potenciális élőhely megszűnéssel jár;
− forgalomnövekedés.
6.4. A várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére vonatkozó intézkedések
A bányaterület hasznosítása nagyobb léptékű beavatkozás, a beruházás során potenciálisan fel‐
lépő káros hatások vizsgálata, értékelése a környezeti hatásvizsgálat, illetve eljárása (314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet) feladata.
A tervezett biogáz erőmű háztartási méretű kategóriába tartozik, ennek környezeti hatásai vár‐
hatóan nem – jelen ismeretek szerint – lesznek jelentősek.
6.5. Javaslat olyan intézkedésekre, melyeket más tervben figyelembe kell venni
A település levegőminőségének és környezeti állapotának védelme érdekében a javasolt fásítá‐
sokat meg kell valósítani.
6.6. A környezeti hatásokra vonatkozó monitorozási javaslatok értékelése
Az alábbi adatok nyomon követése javasolt:
− településen áthaladó gépjárművek számának, összetételének változása a bánya megnyi‐
tását követően (jármű/nap; %)
− biomassza erőmű által termelt energia mennyisége, változása, települési energiaszükség‐
let aránya (MW; %)
7. Tájrendezés
Az alábbi fotók a terület jelenlegi állapotát mutatja be:

A tervezett bányaterületen, illetve a megújuló energiaforrás területére is beültetési kötelezettsé‐
get ír elő a terv, a növényzet telepítését honos, tájra jellemző, nem allergén fajokból kell megva‐
lósítani, illetve fenntartani.
A megújuló energiaforrás területe országos ökológiai hálózat pufferterületével fedett, ezért be‐
építésre nem szánt területként kerül szabályozásra az ingatlan‐együttes maximum 2%‐os be‐
építhetőséggel. A környezetben élő védett fajok megóvását továbbra is biztosítani kell.
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8. Magasabb szintű terveknek való megfelelősség
B.‐A.‐Z. Megye Térségi Szerkezeti Terve
52/2010. (IV.29.) B.‐A.‐Z. Megyei Önkormányzat határozat
 Erdőgazdálkodási térség – érinti
 Mezőgazdasági térség – érinti
 Vegyes területfelhasználási térség – érinti
 Hagyományosan vidéki települési térség – érinti
A változtatási terület 29,49 ha‐t érint, ami az igazgatási terület 2,81%‐a. A tervezett módosítás
különleges, beépítésre nem szánt területek kijelölését tervezi mezőgazdasági és kert területen.
B.‐A.‐Z. Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (V.5.) sz. rendeletben megállapított tér‐
ségi övezeti szabályok Sajókápolna teljes igazgatási területére vonatkozóan:
3.1. Magterület, ökológiai folyosó, pufferterület övezete
 Magterület –érinti
 Pufferzóna – érinti
 Ökológiai folyosó – érinti
3.2. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek, erdőterületek és
erdőtelepítésre alkalmas területek övezete
 Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek – nem érinti
 Kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek –érinti
 Erdőtelepítésre alkalmas terület –érinti
3.3. Országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete
 Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület – érinti
 Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület – nem érinti
3.4. Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete
 Országos jelentőségű tájképvédelmi terület – nem érinti
 Térségi jelentőségű tájképvédelmi terület – érinti

3.5. Világörökség és világörökség várományos; történeti települési
terület övezete
 Világörökség és világörökség várományos terület – nem érinti
 Történeti települési terület – nem érinti
3.6. Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi terület
övezete
 Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség‐védelmi terület –
nem érinti
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3.7. Felszíni vizek vízminőség‐védelmi vízgyűjtő területének öve‐
zete
 Felszíni vizek vízminőség‐védelmi vízgyűjtő területe – nem érinti

3.8. Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület övezete
 Ásványi nyersanyag‐gazdálkodási terület – érinti

3.9. Együtt tervezhető térségek övezete
z Fejlesztési pólus – nem érinti
 Együtt tervezhető térségek – nem érinti

3.10. Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi; honvédelmi terüle‐
tek övezete
 Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület – nem érinti
 Honvédelmi terület – nem érinti
3.11. Rendszeresen belvízjárta terület
 Rendszeresen belvízjárta terület – nem érinti

3.12. Nagyvízi meder övezete
 Nagyvízi meder övezete – nem érinti

3.13. Földtani veszélyforrás területének övezete
 Földtani veszélyforrás területe – érinti

3.14. Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete
 Vízeróziónak kitett terület által érintett település – érinti
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3.15. Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete
 Széleróziónak kitett terület által érintett település – nem érinti

B.‐A.‐Z. Megyei Önkormányzat 37/2009. (IV.30.) határozat
1.6. A megye területét érintő légszennyezettségi zóna
 Sajó völgye légszennyezettségi zónába tartozó települések –
érinti
9. Biológiai aktivitásérték számítás
jelenlegi TFH terület

Má

9,74

∑

9,74

AÉ

BAÉ

3,7

36,04

Ö

tervezett TFH
Kk/bánya
Kk/megújuló
Z
Z/v
Ev

36,04

terület
4,75
0,43
0,82
2,19
1,55
9,74

AÉ
0,2
3,2
6,0
7,0
9,0

BAÉ
0,48
1,38
4,95
15,33
13,95
36,05

A módosítással a biológiai aktivitásérték (BAÉ) szinten tartható.
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