BABILON ISTAR ÉPÍTÉSZ IRODA Kft.
1096 Budapest, Sobieski János utca 15/c. I/4.

T.sz.: 27-28/2018

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS
(a Jász-Föld Zrt. telephelyének környezete
és
a T-Plasztik Kft. telephelyének környezete)

HELYZETFELTÁRÁS ÉS ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK
Közlekedési javaslat
Előzmények
Vállalkozói fejlesztési kezdeményezések kapcsán Jászladány Nagyközség 21/2008. (XII.07.) KT
számú rendelettel elfogadott Szabályozási Terve és Helyi Építési Szabályzata módosítása vált
szükségessé.
A Jász-Föld Zrt. a tulajdonát képező Jászladány hrsz.: 0142/23 major (volt Kossuth TSZ
tehenészeti telep) és a környező, szintén a Jász-Föld Zrt. érdekeltségi körébe tartozó tulajdonú
földrészletek

(hrsz.:

0142/6,

hrsz.:

0142/21)

területét

felhasználva,

munkahelyteremtő

gazdaságfejlesztő beruházást kíván megvalósítani.
A TRE módosítás célja, hogy a jelenleg hatféle, jórészt okafogyott övezeti besorolású terület
egységesen – a fejlesztést lehetővé tevő – „Különleges terület állattartó telep” (K/át) övezetbe
nyerjen besorolást, lehetővé téve az állattartó telep rekonstrukcióját.
A T-Plasztik Kft. jelenlegi telephelyein (hrsz.: 1893/2 és 1892 ingatlanok) munkahelyteremtő
gazdaságfejlesztő beruházást kíván megvalósítani. Ennek során közvetlen kapcsolatot kívánnak
létrehozni a Tisza utca két oldalán lévő üzemrészek között.
A TRE módosítás célja: a két telephely közötti anyagáramlás és dolgozói mozgás zavartalan és
biztonságos feltételeinek megteremtése.
Javaslatok
A Jász-Föld Zrt. fejlesztési területe több telekből állt, telekalakítások révén a tömbön belüli telkek
száma csökkent. A 3227. számú út melletti tömb egykori telkeinek megközelítésére szolgáló,
szilárd burkoltú út (hrsz.: 0142/22) megléte nem indokolt, mivel az csak egy telek (hrsz.: 0142/23)
megközelítését szolgálja. A hrsz.: 0142/22 út beolvadásával a hrsz.: 0142/23 ingatlanba, utóbbi a
3227. számú útról közvetlenül megközelíthetővé válik.
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A közvetlen megközelítés a 3227. számú úttal való kapcsolatot nem érinti, változatlan módon
történhet, forgalomtechnikai kihatása nincs.
A telep belső úthálózattal rendelkezik, annak továbbfejlesztése a tervezett rekonstrukció függvénye.
A T-Plasztik Kft. telephelyei között húzódó – a Tisza utca (hrsz.: 1894) részét képező útszakasz
területének beolvadása a gazdasági övezetbe indokolt. A beolvadó útszakasz pótlásáról – a Tisza
utca forgalmának biztosítása céljából gondoskodni kell.
A probléma megoldása a hatályos TRE módosítása révén érhető el:
•

a Tisza utca telkének két telephely közötti szakasza átminősítésre kerül közlekedési
területből gazdasági területté,

•

a Tisza utca lakossági személygépjármű célforgalmának átvezetése céljából, a vasúti
pálya mentén egy szilárd burkolattal rendelkező összekötő út kerül kijelölésre a Béke utca
és a T-Plasztik 3226. számú út felé vezető bekötőútja között,

Az összekötő út – mely teherautó forgalom számára tiltott lesz – biztosítja a T-Plasztik
személygépjármű parkolójának üzemi területen kívüli megközelítését is.
Az út telke nagyrészt T-Plasztik Kft., részben Önkormányzati (hrsz.: 1914) ingatlanok területének
részleges felhasználásával jöhet létre.
A gyalogos és kerékpáros forgalom a Béke úti vasúti átjárón keresztül – változatlan formában
biztosított.
A tervezett összekötő út a HÉSZ szerinti Köu-3 besorolású kiszolgáló út. A vasút felőli oldalon – a
telekhatár szabálytalan vonalvezetéséből adódóan – zöldterületek kialakítására nyílik lehetőség.
A tervezett út tervezési osztályba sorolása: K.VI. – B, az ÚT 2-1.201:2008 alapján.
Más előírás, illetőleg a keresztmetszeti elemek helyszükségletének méretezése hiányában, a
kétirányú forgalom számára minimálisan biztosítandó a 12 m szabályozási szélesség és az 5,5 m
széles burkolat.
A környéken jellemző talajviszonyok miatt – a burkolat oldalesésével – a csapadékvíz elvezető
árokba kell vezetni a burkolatra jutó csapadékot. A helyi altalaj adottságai miatt ajánlott a hajlékony
pályaszerkezet süllyesztett szegéllyel történő megtámasztása.
Gyalogos forgalom nem lesz jellemző, ezért gyalogos közlekedési terület kiépítése nem szükséges –
az „A1”-es kategóriájú forgalmi terhelés miatt. Az esetleges gyalogos forgalom az 5,5 m széles
útburkolaton – KRESZ jelzőtáblák alkalmazása mellett lebonyolítható.
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Az összekötő út telkének nyugati végén lévő, a 3226. számú út felé vezető bekötőúthoz csatlakozó
bővület területén tehergépjármű parkoló kialakítására nyílik lehetőség. A parkoló közforgalom elől
elzárt jelleggel, a T-Plasztik Kft. teherforgalmát szolgálja, a rakodásra váró tehergépjárművek
számára.
Közművesítési javaslat
A Jász-Föld Zrt. fejlesztési területe belső hálózatok révén megfelelően közművesített, kellő
tartalékokkal rendelkezik, az övezeti átsorolásnak nincs semmilyen közműfejlesztési vonzata.
A T-Plasztik Kft. telephelyei között húzódó – a Tisza utca (hrsz.: 1894) részét képező – útszakaszt
és a tervezett összekötő út területét érintő alábbi közművezetékek tulajdonviszonyait, illetve
szolgalmi jogát rendezni kell.
Vízellátás
A TRV Zrt. NA 80 ivóvíz vezetéke halad a Tisza utca érintett részén.
A TRV Zrt. NA 150 ivóvíz vezetéke halad a tervezett összekötő út területén.
Szennyvízelvezetés
A TRV Zrt. NA 200 szennyvíz gyüjtővezetéke halad a Tisza utca érintett részén.
Csapadékvíz elvezetés
A környéken az önkormányzati tulajdonú csapadékvíz elvezetés árokrendszere kiépített, az
összekötő út burkolatára jutó csapadékvíz új elvezető árokba vezetve csatlakoztatható a környék
csapadékvíz elvezető rendszeréhez.
Szénhidrogén ellátás
A TIGÁZ Zrt. DN63 földgáz elosztó vezetéke halad a Tisza utca érintett részén.
Elektromos energia ellátás
Az E.ON Zrt. elosztó és közvilágítási szabadvezetékei haladnak a Tisza utca érintett részén.
Az összekötő út közvilágításának biztosítása szükséges.
Hírközlési javaslat
A UPC Kft. elosztó légvezetéke, az Invitel Zrt. elosztó földkábele halad a Tisza utca érintett részén.
Egyéb közműfejlesztési vonzat nem jelentkezik.
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Környezetalakítási javaslat
A Jász-Föld Zrt. telephelye környezetét érintő övezeti átsorolások kapcsán, a tömb határain – a
szabályozási terven jelölt módon – be nem építhető, háromszintes zöldfelületes védőfásítással
ellátandó védősávok kijelölésére kerül sor.
A Jász-Föld Zrt. telephelye környezetét érintően, a hatályos TRE nem állapít meg érintettséget az
„országos ökológiai hálózat területe” tekintetében, ugyanakkor érintett mint természeti terület, a
területen a „természeti terület határa”, valamint a „természeti terület határa a megyei terv alapján”
határvonalak szerepelnek.
Az aktuális adatszolgáltatás szerint az „országos ökológiai hálózat területe” által nem érintett a
tervezési terület.

A terv készítésekor még használatos, megfelelő jogszabályi háttér hiányában ma már okafogyott
„természeti terület” kategória nem releváns.
A fentiek alapján a „természeti terület” jelölést a tervezési területen a módosítás megszünteti. A
tervezési területen kívüli területek aktualizálása jelen módosításnak nem feladata.
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A Jász-Föld Zrt. jelenlegi telephelye szomszédságában lévő, a módosítással érintett területen
ábrázolt „Időszakosan vízjárta vízgazdálkodási terület” (Vi/v) a belvízcsatornák rekonstrukciójának
köszönhetően funkcióját és jellegét elveszítette, övezeti besorolása megszüntethető.
A Jász-Föld Zrt. telephelye környezetében érintett terület telkeinek átsorolása nem vált ki új
környezetet terhelő hatást.
A T-Plasztik Kft. telephelyének környezetében tervezett módosítások nem relevánsak a
környezetalakítás vonatkozásában.

Tájrendezési javaslat
A Jász-Föld Zrt. telephelyének környezetében a tervezett területet általánosan 35 m széles
háromszintes védőfásítás, vagy együttesen 35 m széles védőfásítás és védőerdő határolja, kivéve a
terület délkeleti határának egy részét, ahol (hrsz.: 0142/23) a meglévő műtárgy nem tesz lehetővé
csak 20 m széles háromszintes védőfásítást.
A T-Plasztik Kft. telephelyének környezete telkeinek átsorolása nem befolyásolja a település
zöldfelületi rendszereit.

Biológiai aktivitásérték
A biológiai aktivitásérték számítása során a 18/2010 (V.13.) NFGM rendelettel módosított, 9/2007.
8111(IV.3.) ÖTM rendelet előírásai alapján kell eljárni.
A Jász-Föld Zrt. telephelyének környezetében a biológiai aktivitásérték számítása szempontjából
releváns változások:
•

a területen jelenleg 98.263 m2 különleges állattartó telep terület (BA=1,5), 133.101 m2
mezőgazdasági terület (BA=3,7), 8976 m2 közlekedési terület (BA=0,6), 6418 m2
védőerdő terület (BA= 9,0) és 4.305 m2 vízügyi terület (BA= 6,0), található
BA jelenlegi összes = 9,8263x1,5 + 13,3101x3,7 + 0,8976x0,6 + 0,6418x9,0 +
0,4305x6,0 = 731,846

•

a területen a módosítást követően 188.621 m2 különleges állattartó telep terület (BA=1,5),
7.642 m2 védőerdő terület (BA= 9,0) és 54.800 m2 háromszintes védőfásítású terület
(BA=7,0) és lesz:
BA tervezett összes = 18.861x1,5 + 0,7642x9,0 + 5,480x7,0 = 735,309

•

összegezve:

BA tervezett összes = 735,309 > 731,846= BA jelenlegi összes, tehát

a biológiai aktivitásérték szinten tartása a területen biztosított.
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A T-Plasztik Kft. telephelyének környezetében a biológiai aktivitásérték számítása szempontjából
releváns változások:
•

a területen jelenleg 8.107 m2 falusias lakóterület (BA=2,4), 1.998 m2 közlekedési terület
(BA=0,6) és 53.069 m2 ipari gazdasági terület (BA=0,4) található
BA jelenlegi összes = 0,8107x2,4 +0,1998x0,6 + 5,3069x0,4 = 4,188

•

a területen a módosítást követően 3.080 m2 zöldterület (BA=6,0), 7.694 m2 közlekedési
terület (BA=0,6) és 52.400 m2 ipari gazdasági terület (BA=0,4) lesz:
BA tervezett összes = 0,3080x6,0 + 0,7694x0,6 + 5,2400x0,4 = 4,406

•

összegezve:

BA tervezett összes = 4,406 > 4,188 = BA jelenlegi összes, tehát

a biológiai aktivitásérték szinten tartása a területen biztosított.
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Illeszkedés területrendezési tervekhez (OTrT, MTrT)
JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG RÉSZTERÜLETEKRE KITERJEDŐ TRT MÓDOSÍTÁSA
Jász-Föld Zrt. telephelyének környezete és a T-PlasztikKft telephelyének környezete vonatkozásában
A TELEPÜLÉS ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV ÖVEZETEI ÁLTALI ÉRINTETTSÉGE
ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Az Ország Szerkezeti Terve
"egyéb országos törzshálózati vasúti pálya"

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Ökológiai hálózat magterületének övezete,
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete,
ökológiai hálózat pufferterületének övezete,

Érintett, de a nyomvonal nem változik

Nem érintett.

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Erdők övezet

Nem érintett.

Nem érintett.

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete által érintett települések

ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Honvédelmi és katonai célú terület övezete
által érintett települések

Nem érintett.

Nem érintett.
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JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG RÉSZTERÜLETEKRE KITERJEDŐ TRT MÓDOSÍTÁSA
Jász-Föld Zrt. telephelyének környezete és a T-PlasztikKft telephelyének környezete vonatkozásában
A TELEPÜLÉS SAJÁTOS MEGYEI TÉRSÉGELKKEL VALÓ ÉRINTETTSÉGE
JNSZ MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Érzékeny települési térségek

JNSZ MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Térségi jelentőségű árutermelő mezőgazdaság,
területe

A tervezett módosítás nincs hatással az
érintettségre.

A tervezett módosítás nincs hatással az
érintettségre.

JNSZ MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható
terület

A tervezett módosítás nincs hatással az
érintettségre.
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JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG RÉSZTERÜLETEKRE KITERJEDŐ TRT MÓDOSÍTÁSA
Jász-Föld Zrt. telephelyének környezete és a T-PlasztikKft telephelyének környezete vonatkozásában
A TELEPÜLÉS 3.1.-3.13. MELLÉKLETEK SZERINTI ORSZÁGOS ÉS MEGYEI ÖVEZETEK ÁLTALI ÉRINTETTSÉGE
JNSZ MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Térségi szerkezeti terv

JNSZ MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete,
földtani veszélyforrás területének övezete

Nem érintett.

Nem érintett.

JNSZ MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERV
Rendszeresen belvízjárta terület övezete,
nagyvízi meder övezete

Nem érintett.

Egyéb övezetek általi érintettséget a 2018. évi CXXXIX törvény 91. § (1) c) és e) pontjai
alapján nem kell igazolni.
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Nyilatkozat a magasabb szintű terveknek való megfelelésről
Jászladány nagyközség – BABILON ISTAR Építész Iroda 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 2018. évi CXXXIX. törvény [OTrT tv.] és
• a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 18/2004.(XI.9.) KR
(MTrT).

Örökségvédelmi hatástanulmány
A tervezési terület telkeinek övezeti átsorolása nincs hatással a településen meglévő műemléki
együttesekre, műemlékekre, helyi védett építészeti és természeti értékekre.
A módosítás nem érint régészeti lelőhelyet.
A hatályos TRE Örökségvédelmi Hatástanulmányában foglaltak továbbra is érvényben maradnak,
jelen módosítás nem indokolja a részletes vizsgálat megismétlését.
Nyilatkozat:
Szikra Zoltán, Jászladány Nagyközség TRE módosításának felelős tervezője kijelentem, hogy a
TRE módosítás, így a hozzá tartozó örökségvédelmi munkarész készítésére jogosult vagyok.

Szikra Zoltán
vezető településrendező tervező
TT 16-0030

30

