ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ
Jászladány Nagyközség TRE módosítása 2.

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Eljárási rend
A módosítás során a jelenleg hatályos TRE pontatlanságának javítása történik.

A TRE módosítás tartalmilag az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény alapján készül, az egyeztetési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak
figyelembe vételével – különös tekintettel a 32.§ (6) bekezdésben foglaltakra – a Korm. rendelet
42.§ szerinti tárgyalásos eljárással történik.

A módosításokat bemutató tervlapok a módosítással érintett területek hiteles térképmásolatának
(állami alapadatok) felhasználásával készültek.

Magasabb rendű tervekkel való összhang
A TRE módosítás során az alábbi, magasabb szintű tervekkel való összhang biztosítandó:
•

Országos Területrendezési Terv (OTrT) (2013. évi módosítása)

•

Jász–Nagykun–Szolnok Megye Területrendezési Terve (MTrT - jóváhagyott, 2011. évi
módosítása),

az OTrT tv. 31/B § átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásával.
A módosítások lokális jellegükből fakadóan az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra
hálózatokat jelen tervmódosítás tervezéssel érintett területei nem változtatják meg, azokra
kihatással nincsenek.
A módosítás szerint nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kijelölésére nem kerül sor.

MTrT térségi szerkezeti terv

Az MTrT 1. sz. melléklete (Térségi szerkezeti terv) alapján Jászladány közigazgatási területe
nagyrészt mezőgazdasági térség része, melyet a módosítás nem érint.
A módosítás szerint új térség kijelölésére nem kerül sor.

MTrT műszaki infrastruktúra-hálózata
Az MTrT 2. sz. mellékletében felsorolt, országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények térbeli rendje szempontjából meghatározó települések körében
• a megyét érintő országos jelentőségű elem Jászladány közigazgatási területén nincs,
• a megyét érintő térségi jelentőségű elemek – Jászladány esetében:
o térségi mellékút meglévő nyomvonalon:
Jászapáti – Jászladány – Szászberek (32-es út)
– a módosítás nem érinti
o új térségi mellékúti kapcsolat:
Jászalsószentgyörgy – Jászladány – Kőtelek, Tisza-híd – Kunhegyes, 34. sz. főút
– a módosítás nem érinti

o tervezett településelkerülő térségi mellékút:
3227. sz. út: Jászladány Újszász-Jászapáti közötti, 3227-es út
– a módosítás nem érinti
o Vasúti mellékvonalak:
(Vámosgyörk) – Jászárokszállás – Jászapáti – Újszász
– a módosítás nem érinti
o Térségi kerékpárúthálózat elemei:
Jászalsószentgyörgy – Jászladány – Tiszaroff – Kunhegyes – Kunmadaras
– a módosítás nem érinti

Övezetek
Az MTrT 4. sz. melléklete szerinti országos és megyei övezetek általi érintettség Jászladány
esetében
•

OTrT országos ökológiai hálózat
– a módosítás nem érinti

•

MTrT magterület
– a módosítás nem érinti

•

MTrT ökológiai folyosó
– a módosítás nem érinti

•

OTrT kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
– a módosítás nem érinti

•

MTrT erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
– a módosítás nem érinti

•

MTrT térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
– a módosítás nem érinti

•

OTrT felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének övezete
– a módosítás nem érinti

•

MTrT rendszeresen belvízjárta terület övezete
– a módosítás nem érinti

Ökológiai hálózat

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete

felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének övezete

rendszeresen belvízjárta terület övezete

Nyilatkozat a magasabb szintű terveknek való megfelelésről

Jászladány nagyközség – ARCHITEX Építész Kft. által készített – TRE módosításának vezető
településtervezőjeként nyilatkozom, hogy a TRE módosítás az 1996. évi XXI. Törvény alapján
figyelembe veszi a vonatkozó magasabb szintű terveket:
•

az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény [OTrT tv.] és

•

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 18/2004.(XI.9.) KR
(MTrT).

Biológiai aktivitásérték számítás

1. jelű módosítási terület 10. programpont (Vízmű telkek)
A jelenleg érvényes TRE, a módosítással érintett területen lévő két Nagytemető utcai vízmű telket
hibás területfelhasználási és szabályozási besorolással ábrázolja (SZE-É-1 és SZA-É-1 tervlap):
•

a keleti (hrsz.: 292) telek – melyen a Vízmű üzemi épületei és műtárgyai állnak (0,96 ha) –
mind a szerkezeti, mind a szabályozási terven, helytelenül Zöldterület-közpark (Z/kp)
besorolású,

•

a nyugati (hrsz.: 203/2) telek – melyen az ivóvízkutak felépítményei és műtárgyai állnak
(0,11 ha) – a szerkezeti terven helyesen Vízgazdálkodási terület-vízbeszerzési és
vízműterület besorolású (a szerkezeti terven szereplő V/b övezeti kód helyesen a HÉSZ-ben
szereplő V/m), míg a szabályozási terv hibásan, besorolás nélkül jelöli,

•

A nyugati vízmű telek körüli 0,38 ha területű telek (hrsz.: 203/1) Zöldterület-közpark (Z/kp)
besorolása megfelelő, módosítást nem igényel.

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1.
mellékletének 39. pontja (Zöldterület 3 ha alatt – 6/ha), és 47. pontja (Vízgazdálkodási terület –
6/ha) alapján számított eredeti biológiai aktivitásérték:
a keleti telek esetében:
a nyugati telek esetében:

0,96 x 6 = 5,76
0,11 x 6 + 0,38 x 6 = 2,94

A módosítás során (SZE-M-1 és SZA-M-1 tervlap) mindkét vízmű telek – a szerkezeti terv és a
szabályozási terv összhangját is megteremtve – Vízgazdálkodási terület - vízbeszerzési és
vízműterület (V/m) besorolást kap.
A módosítás kapcsán az érintett terület telkeinek mérete nem változik.
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1.
mellékletének 39. pontja (Zöldterület 3 ha alatt – 6/ha), és 47. pontja (Vízgazdálkodási terület –
6/ha) alapján számított módosított terv szerinti biológiai aktivitásérték:
a keleti telek esetében:
a nyugati telek esetében:

0,96 x 6 = 5,76
0,11 x 6 + 0,38 x 6 = 2,94

Az érintett területek biológiai aktivitásértéke nem változik

=>

megfelel.

2. jelű módosítási terület 3. programpont (Ligeti kisbolt környéke)
A jelenleg érvényes TRE alapján (SZE-É-2 és SZA-É-2 tervlap), a módosítással érintett terület
egyik része (0,49 ha) Zöldterület-közpark (Z/kp), másik része (0,76 ha) Vízgazdálkodási területállóvíz meder és parti sávja (Vá/á) besorolású.
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1.
mellékletének 2. táblázata 11. (Egyszintű növényzet – 5/ha) és 24. pontja (Vízfelület – 6/ha) alapján
számított eredeti biológiai aktivitásérték:
0,49 x 5 + 0,76 x 6 = 7,01
A jelenleg érvényes TRE készítése során, illetve hatályba lépésekor az alaptérképen már megjelent,
de figyelembe nem vett, jelen módosítással (SZE-M-2 és SZA-M-2 tervlap) dokumentált (javított)
korabeli eltérések:
•

a módosítással érintett területen annak idején kialakításra került 0,11 ha összterületen két
építési telek (hrsz.: 2095/1 és 2095/3), melyeken a HÉSZ által előírt minimális zöldfelület
20 %,

•

a Vá/á övezeti besorolású, csapadékvíz befogadó-szikkasztóként funkcionáló, mélyfekvésű
terület nagysága a két építési telek területével csökkent (0,65 ha lett), vízfelületét – az évek
során – teljes mértékben benőtte a nád,

•

a Z/kp övezeti besorolású terület alakja módosult, de területének nagysága nem változott.

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 4.§ (2)
bekezdésének figyelembe vételével, az 1. melléklet 2. táblázata 11. (Egyszintű növényzet – 5/ha) és
23. (Nádas – 8/ha) alapján számított módosított biológiai aktivitásérték:
0,11 x 0,20 x 5 + 0,49 x 5 + 0,65 x 8 = 7,76
Az érintett területek módosított biológiai aktivitásérték magasabb az eredeti biológiai
aktivitásértéknél

=>

megfelel.

Szakági alátámasztó munkarészek
A szakági alátámasztó munkarészek a jelenleg hatályos TRE szakági alátámasztó munkarészeinek
felhasználásával készültek, a módosítás nem igényelte szakági tervező bevonását.
•

Közlekedési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek ellátása a hatályos terv elvei
és műszaki javaslatai alapján történhet.

•

Vízi közmű fejlesztési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek ellátása a hatályos terv elvei
és műszaki javaslatai alapján történhet.

•

Energia közműfejlesztési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek ellátása a hatályos terv elvei
és műszaki javaslatai alapján történhet. A megnövekedett Gip övezet energia ellátásának forrása
változatlan.

•

Hírközlési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek ellátása a hatályos terv elvei
és műszaki javaslatai alapján történhet.

•

Környezetalakítási javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek kialakítása, hatásainak
kezelése a hatályos terv elvei és műszaki javaslatai alapján történhet.

•

Tájrendezési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek kialakítása, hatásainak
kezelése a hatályos terv elvei és műszaki javaslatai alapján történhet.

•

Örökségvédelmi javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek kialakítása, hatásainak
kezelése a hatályos terv elvei és műszaki javaslatai alapján történhet.
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