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1. Előzmények 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2016. (01.25.) határozatával 
elfogadásra került Tiszaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Városfejlesztési Stratégiának megalapozó vizsgálata, valamint Tiszaföldvár Város 
Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere és kiválasztott fejlesztési irányai. 

A képviselőtestület által kidolgozásra került a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési 
Szabályzat módosítási tervezete is, mely kapcsán szükségessé vált az egész településre 
kiterjedően az új tervek elkészítése. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 
rendelet 1. sz. melléklete rögzíti a környezeti vizsgálat lefolytatására kötelezett tervek és 
programok körét. 

Az 1. sz. melléklet 2. sorában megjelölésre került a település egészére készülő 
településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv [1997. évi LXXVIII. tv. 
7. § (3) bekezdés b) és c) pontja]. 

Mivel a hatályos szabályozások módosításait, változásait új tervekben kívánták rögzíteni, 
szükségessé vált a környezeti vizsgálat lefolytatása, ennek alapjául a környezeti értékelés 
dokumentáció elkészítése is. 

A településrendezési célok jóváhagyása után (a környezeti értékelés dokumentáció 
elkészítését követően) keletkeztek részben új, vagy teljesen új településrendezési 
célok, ezért szükségessé vált a környezeti értékelés dokumentáció aktualizálása. 

A jelenleg hatályos szabályozás az alább felsorolt 28 pont szerint fog módosulni, a jelen 
dokumentációban ezeknek a fordulatoknak a környezeti hatásait értékeltük: 

1. Gazdasági célú állattartó épület létesítésének szabályozása és az állattartás, mint 
tevékenység korlátozása (szarvasmarha, ló, sertés, kecske, juh, baromfi) 

2. A szennyvíztisztító telep területének átsorolása 

3. A strand összekötése a 442-es úttal 

4. A gyűjtőúthálózat bővítése 

5. A Martfű-Tiszaföldvár-Cibakháza kerékpárút beillesztése a településrendezési 
eszközökbe és a belterületi kerékpárút-hálózat kiegészítése a tervi előzmények 
alapján 

6. A 2425/23 helyrajzi számú földrészlet besorolásának pontosítása 

7. Új lakópark helyének kijelölése 
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8. A jelenleg falusias lakóterületbe sorolt 5561/2 és 5562 helyrajzi számú telkek 
(Ókincsem Fő út 4. és 6. szám) átsorolása a szomszédos kereskedelmi, szolgáltató 
területbe.  

9. A jelenleg különleges sportolási területbe sorolt 5917 (a Béke telep mögötti terület) és 
5919 hrsz-ú telkek (Béke telep 3.) átsorolása kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területbe 

10. A 1128/1 helyrajzi számú földrészlet átsorolása 

11. A téglagyári agyagbánya (bányató) területének átsorolása 

12. Közút-részlet átsorolása (Kb. 218 m2.) 

13. Az autóbusz-állomás területének átsorolása 

14. A belterületi határ módosítása (Strand utca 2-12. szám alatti ingatlanok mögötti 
területen) 

15. A 4105 helyrajzi számú (Ókincsem III. kereszt út 6-24. szám) földrészlet átsorolása 

16. A termálvíz hűtőtavak területének átsorolása 

17. Az ószőlői autóbuszváró területének átsorolása 

18. A Döbrei János út és az Ókincsem II. út között húzódó 3920 hrsz-ú közlekedési 
terület átsorolása 

19. A Malom út - Nefelejcs út - Szegfű út ingatlanoknál megengedőbb követelmények 
megállapítása elsősorban a telek megengedett beépítettségének mértéke 
vonatkozásában 

20. Szabályostól (szokványostól) eltérő alakú telkek telekalakítási szabályainak 
meghatározása 

21. Kötelező építési vonal alkalmazása szabályainak illetve a kötelező építési vonal 
alkalmazása alóli eltérés szabályainak meghatározása 

22. A rendeltetésmódosítás során alkalmazandó szabályok meghatározása 

23. Járművek elhelyezésére vonatkozó szabályok meghatározása 

24. A József Attila utat a Mártírok úttal összekötő út nyomvonalának kijelölése 

25. A Szőlő utca és az Óvirághegy II. út összekötését biztosító út nyomvonalának 
kijelölése 

26. Vadvirág utca 50. szám alatti (260/7 hrsz) ingatlan átsorolása 

27. Kossuth Lajos út 80. és 82. szám alatti (1485 és 1486 hrsz) területek átsorolása 

28. Orgonás utca 4. szám alatti (367/7 hrsz) ingatlan átsorolása 
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Az értékelés során az alábbi programok, tervek, tanulmányok és azok adatai kerültek 
felhasználásra: 

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 
2018. évi CXXXIX. törvény  

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területfejlesztési Koncepció és Program 
- Tiszaföldvár hatályban lévő településrendezési eszközei; 
- Tiszaföldvár város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési 

stratégiájának megalapozó vizsgálat 

A fejlesztési területek esetében a konkrét megvalósítási elképzelések, műszaki tartalmak, 
volumenek és tervek hiányában, a várható környezeti hatások megítélése jelen tervezési 
szakaszban némely pontokon nehézségekbe ütközik, így egyes módosítások hatásának 
vizsgálatakor adódhatnak bizonytalanságok. Ugyanakkor a településen gazdasági és ipari 
területek továbbra sem tervezettek, így jelentős környezeti hatások sem feltételezhetők. 

Jelen dokumentum a rendelkezésre álló önkormányzati elképzeléseken, valamint az 
egyeztetések során megismert és egyeztetett fejlesztési szándékokon alapszik. 

 

2.  A terv kidolgozásakor vizsgált változatok rövid ismertetése 
 

Jelen környezeti értékelés Tiszaföldvár településrendezési eszközeinek módosításával 
párhuzamosan készül, azok várható környezeti hatásainak vizsgálatára, értékelésére. Az 
alább ismertetetteken túl egyéb változatok nem kerültek kidolgozásra. 

 

 

2.1.  A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a 
környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket 

 

A környezeti értékelés Tiszaföldvár településrendezési eszközeinek folyamatban lévő 
felülvizsgálatát vizsgálja, értékeli. Az értékelés alapjául szolgáló településrendezési 
eszközök: 

- a településszerkezeti terv, valamint 
- a helyi építési szabályzat és szabályozási terv. 

A felülvizsgálat keretében a hatályos terv átdolgozásra kerül, a korábbi terület-felhasználási 
rendszer több ponton módosul. A helyi építési szabályzat új tartalma a jogszabályalkotásról 
szóló előírásoknak megfelelően kerül megszerkesztésre. 

A változások bemutatása kötődhet a területfelhasználási módosulások, a közlekedési 
módosulások, a szabályozási módosulások, illetve a módosulásokat indokoló tényezők 
áttekintéséhez.  
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A jelenleg hatályos szabályozáshoz képest tervezett módosítások ismertetése, kiemelve a 
környezeti értékelés szempontjából fontos részeket: 

Sor-
szám Módosítás leírása változás 

fontossága 
1. Gazdasági célú állattartó épület létesítésének szabályozása és az állattartás, 

mint tevékenység korlátozása (szarvasmarha, ló, sertés, kecske, juh, baromfi) fontos 

2. A szennyvíztisztító telep területének átsorolása nem fontos 
3. A strand összekötése a 442-es úttal fontos 
4. A gyűjtőúthálózat bővítése fontos 

5. 
A Martfű-Tiszaföldvár-Cibakháza kerékpárút beillesztése a településrendezési 
eszközökbe és a belterületi kerékpárút-hálózat kiegészítése a tervi előzmények 
alapján 

fontos 

6. A 2425/23 (Mártírok út 112-130.) helyrajzi számú földrészlet besorolásának 
pontosítása nem fontos 

7. Új lakópark helyének kijelölése fontos 

8. 
A jelenleg falusias lakóterületbe sorolt 5561/2 és 5562 helyrajzi számú telkek 
(Ókincsem Fő út 4. és 6. szám) átsorolása a szomszédos kereskedelmi, 
szolgáltató területbe.  

fontos 

9. 
A jelenleg különleges sportolási területbe sorolt 5917 (a Béke telep mögötti 
terület) és 5919 hrsz-ú telkek (Béke telep 3.) átsorolása kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területbe 

fontos 

10. A 1128/1 helyrajzi számú földrészlet átsorolása nem fontos 
11. A téglagyári agyagbánya (bányató) területének átsorolása nem fontos 
12. Közút-részlet átsorolása nem fontos 
13. Az autóbusz-állomás területének átsorolása nem fontos 
14. A belterületi határ módosítása nem fontos 
15. A 4105 helyrajzi számú földrészlet átsorolása fontos 
16. A termálvíz hűtőtavak területének átsorolása nem fontos 
17. Az ószőlői autóbuszváró területének átsorolása nem fontos 

18. A Döbrei János út és az Ókincsem II. út között húzódó 3920 hrsz-ú 
közlekedési terület átsorolása nem fontos 

19. 
A Malom út - Nefelejcs út - Szegfű út ingatlanoknál megengedőbb 
követelmények megállapítása elsősorban a telek megengedett 
beépítettségének mértéke vonatkozásában 

nem fontos 

20. Szabályostól (szokványostól) eltérő alakú telkek telekalakítási szabályainak 
meghatározása nem fontos 

21. Kötelező építési vonal alkalmazása szabályainak illetve a kötelező építési 
vonal alkalmazása alóli eltérés szabályainak meghatározása nem fontos 

22. A rendeltetésmódosítás során alkalmazandó szabályok meghatározása nem fontos 
23. Járművek elhelyezésére vonatkozó szabályok meghatározása nem fontos 
24. A József Attila utat a Mártírok úttal összekötő út nyomvonalának kijelölése nem fontos 

25. A Szőlő utca és az Óvirághegy II. út összekötését biztosító út nyomvonalának 
kijelölése nem fontos 

26. Vadvirág utca 50. szám alatti (260/7 hrsz) ingatlan átsorolása nem fontos 

27. Kossuth Lajos út 80. és 82. szám alatti (1485 és 1486 hrsz) területek 
átsorolása nem fontos 

28. Orgonás utca 4. szám alatti (367/7 hrsz) ingatlan átsorolása nem fontos 
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Annak ismertetése, hogy egyes változásokat miért minősítettünk a környezeti 
értékelés szempontjából „nem fontos” változásnak: 

 

- 2. A szennyvíztisztító telep területének átsorolása 

A módosítás oka: az ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása. 

Szabályozási javaslat: a 0237/2 helyrajzi számú földrészlet átsorolását ipari gazdasági 
területből különleges hulladékkezelő területbe. 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlan és annak környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 6. A 2425/23 (Mártírok út 112-130.) helyrajzi számú földrészlet besorolásának 
pontosítása 

A módosítás oka: általános településfejlesztés. 

Területi kiterjedés: 

 

(A Mártírok út – Radnóti út – Nyárfa út – Vásártér út által körbezárt tömb.) 
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Szabályozási javaslat: a jelenlegi szabályozás úgy módosuljon, hogy a lakótelkek előtt 
legyen kialakítva egy lakóutca a minimálisan szükséges szélességben. 

Jelenleg ezen ingatlanok megközelítése Gksz övezeti besorolású ingatlanon keresztül 
lehetséges, melyen célszerűbb egy közlekedési célú övezeti besorolású sávot kialakítani 
a minimálisan szükséges szélességben, az érintett ingatlanok előtt. 

Ezt a szakaszt kizárólag azon járművek vennék igénybe, melyek jelenleg is ezen az 
útvonalon közlekednek (az útvonal menti 6-8 ingatlant megközelítő járművek), átmenő 
forgalmat nem generálna a módosítás.  

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlan és annak környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 10. A 1128/1 (Damjanich úttal és a külső temetővel határos Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft. telephelye) helyrajzi számú földrészlet átsorolása 

A módosítás oka: az ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása. 

Területi kiterjedés: 

 

Szabályozási javaslat: átsorolást zöldterületből beépítésre nem szánt különleges egyéb 
(hulladékkezelő) területbe. 
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A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlan és annak környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 11. A téglagyári agyagbánya (bányató) területének átsorolása 

A módosítás oka: A bányában évek óta nem folyik bányászati tevékenység. A kijelölt 
felszámoló a bányászati jogot szeretné értékesíteni, de nincs rá kereslet, mert a 
kibányászható agyagvagyon már csak kb 10 %. Ilyen mennyiség mellett a bányászati 
tevékenység újraindítása nem reális. A bánya rekultivációs terve újrahasznosításként 
horgásztó kialakítását tartalmazza. Felmerült a sport célú hasznosítás lehetősége is. 

A cél a kék szaggatott vonallal határolt településrész besorolásának módosítása a 
későbbiekben meghatározott módon. 

Területi kiterjedés: 

 

A 399/2 hrsz-ú ingatlan Gip területből Fl területbe kell átsorolni. 

Indokolás: Az ingatlan jelenleg is csak lakó rendeltetésű. 

Az 509/7, 509/8 hrsz-ú ingatlanokat Gip területből Fl területbe kell átsorolni. 

Indokolás: Az ingatlanok jelenleg is csak lakó rendeltetésű ingatlanok, illetve csak lakó 
rendeltetésű ingatlanokhoz tartoznak. 

A 399/1, 509/4, 509/6, 509/9, 509/11, 509/12, 516/1, 516/2, 516/3 hrsz-ú ingatlanok 
maradnak Gip területben. 

Az 516/4, 518 hrsz-ú ingatlanok Gip területből Gksz (kereskedelmi, szolgáltató) területbe 
kell átsorolni. 
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Indokolás: Az ingatlanokon jelenleg is kereskedelmi tevékenységet folytatnak. 

Az 509/10 hrsz-ú út területből egy részt Gip területbe kell átsorolni. 

Indokolás: Az 509/4 hrsz-ú Gip területfelhasználási egységbe sorolt terület tulajdonosa 
vásárlási szándékot jelentett be az 509/11 hrsz-ú szintén Gip területfelhasználási 
egységbe sorolt területre és a két terület között fekvő 509/10 hrsz-ú út területbe tartozó 
területrészre kérve, hogy az út területbe tartozó területrész is Gip területfelhasználási 
egységbe tartozzon. 

Az 509/1 hrsz-ú ingatlant Gip területből Ksp területbe, a 0218/2, 0218/3, 0218/5 hrsz-ú 
ingatlanokat Kbá területből Ksp területbe kell átsorolni. 

Indokolás: Tiszaföldvár Város településrendezési eszközeinek alátámasztó javaslatához 
készített 1. számú melléklet (rendezési célok) 11. pontjában leírt indokok. 

A módosítást követően a szabályozási előírások alapján sem lesz lehetőség bányászati 
tevékenység végzésére az érintett területen, ezzel csökken a környezet igénybevétele 
is. 

A tervezett területhasználatok a jelenleginél kisebb környezetterhelést eredményeznek 
az ingatlanokon és azok környezetében.  

A fentiekre figyelemmel a változásnak nincsenek negatív környezeti hatásai. 

 

- 12. Közút-részlet átsorolása 

A módosítás oka: a Nyárfa út 52. szám alatti lakos kezdeményezése, szeretné a 
területet megvásárolni és a telkéhez csatolni a Radnóti út részét képező háromszög 
alakú kiegészítő telket. 

Területi kiterjedés: 
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Szabályozási javaslat: az érintett terület átsorolása közúti közlekedési területből, 
közterületből falusias lakóterületbe. 

A fenti módosítás mindössze egy kb. 218 m2-es földrészletet érint és a későbbiekben 
várhatóan a vele szomszédos falusias lakóterületbe sorolt ingatlannal kerül 
összevonásra, mellyel az ingatlan és annak környezetében a környezet igénybevétele 
és terhelése nem fog változni, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 13. Az autóbusz-állomás területének átsorolása 

A módosítás oka: Az autóbusz-állomás megvalósult, a környék rendezése is megtörtént, 
így a cél az érintett településrész célszerűbb, a valós használatnak megfelelő 
besorolása, a módosult telekszerkezet alapján. 

Területi kiterjedés: 

 

A Virág út és a Kossuth Lajos út kereszteződésében lévő 1375/2 hrsz-ú telek átsorolása 
Z területből különleges beépítésre szánt közlekedési területbe. 

Indokolás: Az ingatlant tényleges rendeltetésének megfelelően kell besorolni. 

Az autóbusz állomás területéhez kapcsolódó közlekedési és beépítetlen területeken, 
közterületen időközben elvégzett telekmegosztások és telekhatár rendezések 
feltüntetése. 

Indokolás: Az állam által biztosított térkép ezeket az időközben elvégzett 
telekmegosztásokat és telekhatár rendezéseket még nem tartalmazza. Feltüntetésük 
szükséges, mert a változásokkal a városközpont kiemelt területei érintettek; enélkül a 
terv és a valóság között nem lenne összhang. 
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A módosítással érintett ingatlanon jelenleg is közlekedési létesítmény: autóbusz-
pályaudvar üzemel. A módosítás a zöldterületi résznek kizárólag csak a D-i, azon részét 
érinti, amely ingatlanrészt ténylegesen közlekedési tevékenységre használnak. 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlan és annak környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 14. A belterületi határ módosítása 

A módosítás oka: a célszerű telekalakítás lehetőségének biztosítása. 

A 0226/2, /3, /4, /2, /6 és /7 jelű földrészletek jelenleg is kisvárosias lakóterületbe vannak 
sorolva. Beépítésük kizárólag a hozzájuk északi oldalon csatlakozó lakótelkekkel együtt 
lehetséges, mivel nem rendelkeznek önálló közúti kapcsolattal. A megfelelő telekpárok 
összevonását jelenleg gátolja a közöttük húzódó belterületi határ. 

Területi kiterjedés: 

 

(A Strand utca 2-12. szám alatti ingatlanok mögötti terület.) 

Szabályozási javaslat: a belterületi határ módosítása úgy, hogy a 0226/2, /3, /4, /2, /6 és 
/7 jelű földrészletek belterületbe kerüljenek. 

A belterületbe vonandó, érintett ingatlanok területe egyenként kb. 220 m2, jelenlegi 
területhasználatuk is az övezeti besorolásnak megfelelően történik: a telekpárok szerinti 
kisvárosias lakóterületként. 



 

Tiszaföldvár – Környezeti értékelés    Oldal: 13 / 36 

 

Figyelemmel arra, hogy az érintett ingatlanok funkciójában a módosítást követően nem 
következik be változás, ezért az ingatlanok és azok környezetében a környezet 
igénybevétele és terhelése sem fog változni a módosítást követően, a változásnak 
környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 16. A termálvíz hűtőtavak területének átsorolása 

A módosítás oka: az érintett ingatlanok célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő 
besorolása. 

Szabályozási javaslat: az üdülőházas üdülőterületbe sorolt 261/45, 261/46, 262 helyrajzi 
számú, a hévíz kúttól északra eső és a Vadvirág út végén található (hűtőtavak) 
földrészletek, valamint a hétvégi házas üdülőterületbe sorolt 260/3 helyrajzi számú 
földrészlet beépítésre nem szánt egyéb (később pontosítandó) különleges területbe 
sorolása. 

Területi kiterjedés: 

 

A módosítás során a későbbiekben a szabályozási előírások is lehetővé teszik a terület 
használatának, beépíthetőségének korlátozását, jelenlegi állapotának megőrzését. 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 17.  Az ószőlői autóbuszváró területének átsorolása 

Az ószőlői autóbuszváró területét át kell sorolni a 3640 hrsz-ú Lk területből közlekedési 
(kerékpárút és járda, 5578/2 hrsz) területbe. 
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Indokolás: A 3640 hrsz-ú telekből a tényleges használatnak megfelelően leválasztották 
az autóbuszváró területét; az ingatlant tényleges rendeltetésének megfelelően kell 
besorolni. 

 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 18. A Döbrei János út és az Ókincsem II. út között húzódó 3920 hrsz-ú közlekedési 
terület átsorolása 

A módosítás oka: A 0,8 – 1,0 m szélességű területnek közlekedési funkciója nincs, ezért 
a környező lakóterületbe kell sorolni. 
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A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 19. A Malom út - Nefelejcs út - Szegfű út ingatlanoknál megengedőbb 
követelmények megállapítása elsősorban a telek megengedett beépítettségének 
mértéke vonatkozásában 

 

 

Az érintett telkeken az építési követelményeket – elsősorban a telek megengedett 
beépítettségének mértéke vonatkozásban – a jelenlegi építési szabályzat hatályba 
lépése előtt a tulajdonosok által szabályosan elvégzett építési tevékenység által létrejött 
állapotokhoz igazodva szükséges megállapítani. 

A létrejött állapotok bemutatásához, a megengedőbb követelmények megállapításához 
szükséges rajzi, szöveges és egyéb bemutató anyagok elkészítését és összeállítását a 
településtervező irányításával az önkormányzat hivatala elvégzi. 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 20. Szabályostól (szokványostól) eltérő alakú telkek telekalakítási szabályainak 
meghatározása 

A módosítás oka: A város történelmi részein jellemzőek a szabálytalan alakú telkek. 
Ezek esetében egyes, általánosan használt paraméterek nem értelmezhetők (pl. 
mélység, szélesség, oldalkert, hátsókert). 
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Szabályozási javaslat: Az érintett ingatlanok beépíthetőségét olyan paraméterek 
alkalmazásával kell szabályozni, amelyek egyértelműen alkalmazhatók (pl. min. 
telekméret, építési hely). 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 21. Kötelező építési vonal alkalmazása szabályainak illetve a kötelező építési vonal 
alkalmazása alóli eltérés szabályainak meghatározása 

A módosítás oka: Az oldalhatáron álló beépítési mód egyértelmű és helyes alkalmazása 
esetenként szükségessé teszi a szabályozás pontosítását. Ennek célszerű eszköze 
lehet a kötelező építési vonal alkalmazása. 

Szabályozási javaslat: Tipizálható esetekben szövegesen, egyéb esetekben rajzi 
formában célszerű alkalmazni a kötelező építési vonalat. 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 22. A rendeltetésmódosítás során alkalmazandó szabályok meghatározása 

A módosítás oka: Miután a rendeltetésváltás kikerült az építési engedélyezéshez kötött 
tevékenységek köréből, a vonatkozó, országos érvényű szabályok hiányában, az 
esetleges visszaélések megakadályozása érdekében szükségesnek tűnik a helyi 
szabályozás kiegészítése erre vonatkozóan. 

Szabályozási javaslat: Az elmúlt években felhalmozódott helyi tapasztalatok alapján fel 
kell állítani az új rendeltetésre vonatkozó követelményrendszert. 

A módosítással az érintett területek felhasználásának alapvető funkciója további 
szabályozáshoz lesz kötött, melyekkel az esetleges visszaélések megakadályozhatók 
lesznek, így az érintett ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétel és 
terhelés mértéke szabályozott keretek között módosulhat, ami összességében 
kedvezőbb környezeti hatással fog bírni, mint a jelenleg hatályos szabályozások 
alkalmazásával. 

 

- 23. Járművek elhelyezésére vonatkozó szabályok meghatározása 

A módosítás oka: Az országos érvényű szabályozás lehetőséget biztosít helyi szabályok 
megállapítására, amennyiben erre szükség van. 

Szabályozási javaslat: A tapasztalatok alapján, a helyi igényeknek megfelelően kerüljön 
sor helyi szabályok felállítására. 
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A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 

 

- 24. A József Attila utat a Mártírok úttal összekötő út nyomvonalának kijelölése 

A módosítás oka: Általános településfejlesztési 

Szabályozási javaslat: az út nyomvonalának kijelölése a szerkezeti tervben 

A település ezen részén az átmenő gépjárműforgalom nem jellemző, elsődlegesen a 
környező területek megközelítése válik egyszerűbbé és könnyebbé. 

A módosítással az érintett terület funkciója megváltozik, a változás azonban nem 
eredményez jelentős környezeti hatásokat. 

 

- 25. A Szőlő utca és az Óvirághegy II. út összekötését biztosító út nyomvonalának 
kijelölése 

A módosítás oka: Általános településfejlesztési 

Szabályozási javaslat: az út nyomvonalának kijelölése a szerkezeti tervben 

A település ezen részén az átmenő gépjárműforgalom nem jellemző, elsődlegesen a 
környező területek megközelítése válik egyszerűbbé és könnyebbé. 

A módosítással az érintett terület funkciója megváltozik, a változás azonban nem 
eredményez jelentős környezeti hatásokat. 

 

 

- 26. Vadvirág utca 50. szám alatti (260/7 hrsz) ingatlan átsorolása 

A módosítás oka: Az érintett ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő 
besorolása. 

Szabályozási javaslat: az üdülőházas üdülőterületbe sorolt 260/7 helyrajzi számú 
ingatlan beépítésre nem szánt egyéb (később pontosítandó) különleges területbe 
sorolni, mivel a terület a két hűtőtó közötti összeköttetést biztosító műtárgynak ad helyet. 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója nem változik, az 
ingatlanok és azok környezetében a környezet igénybevétele és terhelése sem fog 
változni a módosítást követően, a változásnak környezeti hatásai nincsenek. 
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- 27. Kossuth Lajos út 80. és 82. szám alatti (1485 és 1486 hrsz) területek átsorolása 

A módosítás oka: Az érintett ingatlanok célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő 
besorolása. 

Szabályozási javaslat: az 1485 és 1486 helyrajzi számú ingatlanok átsorolása 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből kisvárosias lakóterületbe. 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója megváltozik, 
azonban a módosítással az ingatlanok és azok környezetében a környezet 
igénybevétele és terhelése vélhetően csökkeni fog, a változásnak környezeti hatásai 
javítók.  

 

 

- 28. Orgonás utca 4. szám alatti (367/7 hrsz) ingatlan átsorolása 

A módosítás oka: Az érintett ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő 
besorolása.  

Szabályozási javaslat: átsorolás központi vegyes területből zöldterületbe. 

A módosítással az érintett terület felhasználásának alapvető funkciója megváltozik, 
azonban a módosítással az ingatlanok és azok környezetében a környezet 
igénybevétele és terhelése vélhetően csökkeni fog, a változásnak környezeti hatásai 
javítók.  
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Annak ismertetése, hogy egyes változásokat miért minősítettünk a környezeti 
értékelés szempontjából „fontos” változásnak: 

 

- 1. Gazdasági célú állattartó épület létesítésének szabályozása és az állattartás, 
mint tevékenység korlátozása (szarvasmarha, ló, sertés, kecske, juh, baromfi) 

 

A módosítás okai, rendezendő problémák: 

- a hatályos építési szabályozással ütköző tevékenységek, 

- a (lakó)környezet esetleges zavarása (szag, legyek, rágcsálók). 

A problémák tényleges vagy potenciális jelentkezésének helye: 

- belterületen: 

· több kisvárosias lakóterületbe sorolt telektömb, 
· egy településközpont vegyes területbe sorolt telektömb, 

- külterületen: 

· a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt 0237/6, 0237/7, 
237/10, 0237/11, 0237/31 helyrajzi számú földrészletek területe (a 
szennyvíz tisztító melletti sertéstelep) és kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területbe sorolt környezete, 

· a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt 0253, 0251/1 és 
0251/2 helyrajzi számú földrészletek területe (Szolnoki út melletti jelenleg 
pulyka telep), 

· az általános mezőgazdasági területbe sorolt 0317/8 helyrajzi számú 
földrészlet területe (Homokréti út mellett lévő állattartó telep). 

Szabályozási javaslat: 

- belterületen: 

· a lakóterületi telektömbök közül azok átsorolása kisvárosias lakóterületből 
falusias lakóterületbe (ezzel feloldva a tevékenység és az építési 
szabályozás esetleges ütközését), amelyek nem központi fekvésűek, 

· településközponti elhelyezkedése miatt nem javasolt az érintett, 
településközponti vegyes területbe sorolt telektömb átsorolása (tiltva 
ezzel állattartó épület létesítését), 

· az állattartó épület létesítési előírásai között annak megállapítása hogy: 
o állattartó épület legalább mekkora területű földrészleten 

létesíthető, 
o mekkora lehet az egy telken elhelyezett állattartó épületek összes 

bruttó területe a telek területének arányában illetve m2-ben, 
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o legalább mekkora legyen az állattartó épület lakóépülettől mért 
távolsága (arra az esetre is tekintettel, ha az állattartó épület és a 
lakóépület azonos telken találhatók), 

· a helyi építési szabályzattól különböző, egyéb (célszerűen 
környezetvédelmi tárgyú) helyi rendeletben szabályozni a gazdasági célú 
állattartással kapcsolatos egyéb követelményeket (pl. a keletkező trágya 
kezelésének, ártalmatlanításának szabályai, környezeti hatások elleni 
védelem, esetleges egyebek), 

· megállapítani azt az időtartamot (pl. a szabályzat hatályba lépését követő 
... év), ami alatt az érintettek megszüntethetik vagy szabályossá tehetik a 
helyi építési  szabályzatba ütköző állapotot, 

· a szabálytalan állapot illetve tevékenység szankcionálhatósága 
érdekében közösségellenes magatartássá nyilvánítani azt az állapotot 
illetve tevékenységet, ami nem felel meg a helyi építési szabályzat 
rendeltetés elhelyezésére vonatkozó előírásainak. 

- külterületen: 

· azokat a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt területek 
különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolni, ahol ténylegesen 
állattartási tevékenység folyik (ezzel feloldva a tevékenység és az építési 
szabályozás ütközését), 

· azokon a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt területeken, 
ahol nem folyik ténylegesen állattartási tevékenység, vagy azon kívül 
egyéb gazdasági tevékenység is zajlik, a kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági besorolás megtartása 

· az állattartó épület létesítési előírásai között annak megállapítása, hogy 
állattartó épület a belterületi határtól legalább mekkora távolságra 
létesíthető. 

Figyelemmel arra, hogy a fenti módosítás a teljes közigazgatási területre kiterjed, ezért 
mindenképp fontos tényezőként kell értékelni ezt a változást.  

 

- 3. A strand összekötése a 442-es úttal 

 

A módosítás oka: általános településfejlesztés, a belterületi közúthálózat 
tehermentesítése. 

Szabályozási javaslat: 

- közúti közlekedési terület kialakítás a szükséges szélességben a különleges 
sportolási területbe sorolt 296, valamint az erdőterületbe sorolt 5742, 5743 és 5745 
helyrajzi számú földrészletek terhére, közút közterületbe sorolással, 

- a tervezett nyomvonal egyéb szakaszin a nyomvonal kijelölése a szerkezeti 
tervben és az útépítési terület kijelölése a szabályozási tervben (az útépítési 
területhez beépítési tilalmat kapcsolva). 
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Az érintett területeken tervezett alapvető funkcióváltozás miatt ez a módosítás fontos 
tényezőként értékelendő.  

 

- 4. A gyűjtőúthálózat bővítése 

A módosítás oka: általános településfejlesztés. 

Területi kiterjedés: közlekedésszakmai megfontolások alapján pontosítandó. 

Alkalmazandó szabályozási eszköz: 

- A tervezett új gyűjtőutak nyomvonalának feltüntetése a településszerkezeti tervben. 
- Területi igény esetén a kisajátításhoz szükséges besorolások (közlekedési övezet, 

közterület) végrehajtása a szabályozási tervben. 

(Az alábbi vázlat egy lehetséges megoldás, a lilák az új gyűjtőutak.) 

 

A módosítás területi kiterjedése jelentős, ezért fontos tényezőként szükséges értékelni. 

 



 

Tiszaföldvár – Környezeti értékelés    Oldal: 22 / 36 

 

- 5. A Martfű – Tiszaföldvár - Cibakháza kerékpárút beillesztése a 
településrendezési eszközökbe és a belterületi kerékpárút-hálózat kiegészítése a 
tervi előzmények alapján 

A módosítás oka: általános településfejlesztés. 

Területi kiterjedés: a tervi előzmények ill. az előzetes egyeztetések szerint. 

Szabályozási javaslat: 

- a tervezett kerékpárút-nyomvonalak kijelölése a szerkezeti tervben (a hatályos tervi 
elemek aktualizálása, kiegészítése). 

- ahol az út területének jelenlegi szélessége előre láthatólag nem elegendő a 
kerékpárút elhelyezéséhez, ott a szükséges közterület-szélesítések kijelölése a 
szabályozási tervben. 

4633. jelű országos mellékút Martfű – Tiszaföldvár - Cibakháza településeket összekötő 
hivatásforgalmi kerékpárút kiépítése indokolt, mely projekthez rendelkezésre áll a 
szükséges terv. A 9329 m hosszú, tervezett kerékpárút csatlakozna egyrészt északon a 
Szolnok - Martfű településeket összekötő, kiépült kerékpárúthoz, másrészt a 
Tiszaföldvár Kígyó út - Ókincsem Fő út között megépült útszakasz folytatásaként 
kerülhetne kivitelezésre Cibakháza irányában. Ezen túlmenően a belterületen a Kígyó út 
és Deák Ferenc út között meglévő kerékpárút szakasz felújítása indokolt. 

A tervezett útvonal jelentős hossza miatt fontos tényezőként szükséges értékelni a 
módosítást. 

 

- 7. Új lakópark helyének kijelölése 

A módosítás oka: tulajdonosi/befektetői kezdeményezés. 

Területi kiterjedés:  
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A cél a kék szaggatott vonallal határolt településrész besorolásának módosítása az 
alábbiakban meghatározott módon.  

Korábban helyi közút területként szereplő 5735, 5736, 5738, 5739 hrsz-ú területek 
továbbra is helyi közút területek maradnak. Köu és E területből létrejött 5737 hrsz-ú 
területe helyi közút terület lesz. A 0237/24 hrsz-ú Má területből létrejött 0237/51 hrsz-ú 
ingatlan területe helyi közút terület lesz. 

Indokolás: A terület belterületbe vonása során az erdőterület megszűnt. Időközben a 
területen telekmegosztások és telekhatár rendezések történtek. 

Gksz, E és Köu területekből létrejött 5745 és 5746 hrsz-ú területeken lakóterület 
(lakópark) lesz. 

Indokolás: A lakópark megvalósítása tulajdonosi, befektetői kezdeményezés. Időközben 
a területen telekmegosztások és telekhatár rendezések történtek a lakópark 
megvalósítása érdekében. 

Korábban 0234/24 és 0237/25 hrsz-ú Má területek közül osztatlan közös tulajdon 
megszüntetése keretében a 0234/24 hrsz-ú területet megosztották. 

A meglévő 0234/25 hrsz-ú és a 0237/24 hrsz-ú területből létrejött 0237/55 hrsz-ú 
ingatlanokat Má területből Gksz területbe kell átsorolni. 

A 0237/25 és 0237/55 hrsz-ú területek belterülettel nem érintkező határait javasolt 
belterületi határként szükséges megjelölni. 

A 0237/24 hrsz-ú Má ingatlan megosztásából létrejött 0237/52, 0237/53, 0237/54 hrsz-ú 
területek maradnak Má területek. 

Indokolás: A terület illetve a Tiszapack Kft. tulajdonosai üzem bővítése és új, korszerű 
logisztikai központ létesítése miatt kérik a területek kereskedelmi, szolgáltató területbe 
történő átsorolását. Az üzem tulajdonosai a beruházások megvalósításakor 
kezdeményezik a területek belterületbe vonását.   

 

Az övezet alapvető funkciójában bekövetkező változás miatt (jelenleg Gksz – 
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület és Ee - erdőterület) a változás fontosként 
értékelendő.  

 

 

- 8. A jelenleg falusias lakóterületbe sorolt 5561/2 és 5562 helyrajzi számú telkek 
(Ókincsem Fő út 4. és 6. szám) átsorolása a szomszédos kereskedelmi, szolgáltató 
területbe 

A módosítás oka: tulajdonosi/befektetői kezdeményezés. 
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Területi kiterjedés:  

 

Szabályozási javaslat: átsorolás falusias lakóterületből (Lf-1 jelű építési övezetből) 
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe (Gksz-2 jelű építési övezetbe) 

Az övezet alapvető funkciójában bekövetkező változás miatt a változás fontosként 
értékelendő.  

 

- 9. A jelenleg különleges sportolási területbe sorolt 5917 (a Béke telep mögötti 
terület) és 5919 hrsz-ú telkek (Béke telep 3.) átsorolása kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területbe 

A módosítás oka: tulajdonosi/befektetői kezdeményezés, az ingatlan célszerűbb, a 
tevékenységnek megfelelő besorolása 

Területi kiterjedés:  
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Szabályozási javaslat: átsorolás különleges sport célú területből (Ksp-1 jelű építési 
övezetből) kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe (Gksz-2 jelű építési övezetbe). 

Bár az érintett ingatlanok hasznosítása már régóta nem sportolási célú területként 
történik, a falusias lakóterület közelsége miatt fontos tényezőként értékelendő az a 
körülmény, hogy a későbbiekben kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe lesznek 
sorolva az ingatlanok. 

 

 

- 15. A 4105 helyrajzi számú földrészlet átsorolása 

A módosítás oka: az ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása. 

A mai, 4105 helyrajzi számú földrészlet az alábbi térképrészleten látható 11 db telek 
összevonásával jött létre. A földrészlet egy része jelenleg falusias lakóterületbe van 
sorolva, célszerű a földrészletet egységesen kereskedelmi, szolgáltató gazdasági 
területbe sorolni. 

 

 

Területi kiterjedés: 

 

(A Döbrei János utcától északra, az Ókincsem III. út mellett.) 
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Szabályozási javaslat: a 4105 helyrajzi számú földrészlet teljes területét kereskedelmi, 
szolgáltató gazdasági területbe sorolni. 

A falusias lakóövezetbe ékelődött kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület bővítése 
fontos tényezőként értékelendő. 

 

 

2.2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 
 

Lásd. Tiszaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 2016  1.4 A szomszédos 
települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését 
befolyásoló - vonatkozó megállapításai  valamint az 1.5. Hatályos településfejlesztési 
döntések bemutatása című fejezetét. 

 

 

2.3. A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó 
vizsgálat rövid leírása 
 

Klasszikus értelemben vett tervváltozatok a településrendezési terv módosítása 
esetében nem készültek. A tervezési folyamat egyes szakaszai értelmezhetők úgy is, 
mint tervváltozatok, azonban ezek a tervezési fázisok jellemzően a rendelkezésre álló 
információk generálta tervmódosításokból fakadnak. 

 

3. A terv, valamint a változatok megvalósítása környezeti 
hatásainak, következményeinek feltárása 

 

3.1. A terv céljainak összevetése a terv szempontjából releváns 
nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött 
környezet- és természetvédelmi célokkal 

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Környezetvédelmi Programja  

A terv készítésének idején Jász-Nagykun-Szolnok Megye nem rendelkezett aktualizált 
környezetvédelmi programmal. 

 



 

Tiszaföldvár – Környezeti értékelés    Oldal: 27 / 36 

 

Országos Környezetvédelmi Program 

A 27/2015. (VI. 17.) OGY határozattal elfogadott „4. NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI 
PROGRAM 2015–2020”-ban átfogó célkitűzésként került rögzítésre, hogy a program 
hozzájáruljon a fenntartható fejlődés környezeti feltételeinek biztosításához. 

A környezetügy átfogó felelőssége, hogy feladatai magas színvonalú ellátásával segítse 
elő az ország társadalmi-gazdasági fejlődését, ugyanakkor tudatosan lépjen fel a 
társadalmi és környezeti értékek rombolása ellen és hatékonyan közreműködjön a 
környezeti szemléletformálásban. Ez átfogó, rendszerszemléletű megközelítést és a 
környezeti szempontoknak az élet minden területén való figyelembe vételét teszi 
szükségessé. 

 

A programban meghatározott három stratégiai cél:  

1. Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 

Cél a jó életminőség és az egészséges élet közvetlen környezeti feltételeinek 
biztosítása. Ezek közé tartozik a környezet-egészségügyi feltételek javítása, a magas 
színvonalú környezeti infrastruktúra, valamint a település, a lakóhely épített és 
természeti elemeinek megfelelő aránya, minősége és összhangja. 

2. Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 

Cél a stratégiai jelentőségű természeti erőforrások, természeti értékek, 
ökoszisztémák védelme, az életközösségek működőképességének megőrzése, a 
biológiai sokféleség csökkenésének megállítása. 

3. Az erőforrás-takarékosság és a - hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 

Cél a természeti erőforrásokkal való takarékos gazdálkodás kialakítása, a 
környezetszennyezés megelőzésére, a terhelhetőség/megújuló képesség 
figyelembevételére épülő fenntartható használat megvalósítása.  

Kiemelt figyelmet kell fordítani a társadalmi-gazdasági fejlődés és a környezetterhelés 
szétválására, azaz, hogy a lakosság növekvő jólléte csökkenő környezetterhelés 
mellett legyen biztosítható. A fogyasztói magatartás megváltozása, a környezeti 
szempontból fenntartható termékek és szolgáltatások felé történő elmozdulás 
keresleti oldalról erősíti meg a termelői folyamatok „fenntarthatósága” iránti igényt.  

A fenntartható termelés forrástakarékos (beleértve az anyag-, a víz-, a terület-, a 
termőföld- és energiahasználatot, az újrahasználhatóság és a tartósság tervezését, 
az anyagciklusok körfolyamattá zárását); csökkenti a környezetre gyakorolt káros 
hatásokat (kibocsátások és hulladékok minimalizálása, a megújuló erőforrások 
fenntartható mértékű használata); növeli a termékek és szolgáltatások értékét a 
fogyasztók számára. 
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3.2. Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve 
figyelembevétele a tervben  

 

A módosuló helyi szabályozás nem ellentétes az előző pontban ismertetett stratégiai 
célokkal és az átfogó célkitűzéssel, ahogyan a programban rögzített további célokkal 
sem.  

 

 

3.3. A terv céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek (2.2.) 
céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból 

 

A környezeti fenntarthatóság alapelvei (terhelhetőség meg nem haladása, környezeti 
értékek fenntartása, anyagkibocsájtás mérséklése) mind megjelennek a tervben. A 
településrendezési terv övezetei biztosítják a kitűzött cél elérését. A tervben 
megfogalmazott célok és beavatkozások egymással összhangban állnak, ellentmondás 
nincs közöttük. A korábbiakban felvázolt releváns tervek célkitűzéseivel is összhangban 
állnak a településrendezési tervben feltüntetett beavatkozások. 

 

3.4. A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel összefüggésben 
lévő elemeinek ismertetése; 

 

3.4.1. A terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv 
megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol 

 

A módosítás Tiszaföldvár település közigazgatási területét érinti.  

A talajt érő közvetlen hatások jelentkeznek a beépítésre szánt területeken. A beépítés 
következtében a talaj eredeti funkciója megváltozik, a szántók, erdők, gyepek helyén. 

A levegőre szintén közvetlen hatást gyakorolhatnak az építés során kibocsájtott 
szennyezőanyagok.  

A felszín alatti vizek szempontjából közvetlen hatások nem határozhatók meg. Ezek a 
változások várhatóan igen kismértékűek, jelentéktelenek.  

A létesítmények fizikai megjelenése a településképet befolyásolhatja.  

Az élővilágra gyakorolt közvetlen hatás lehet a területfoglalás, építés és üzemeltetés 
következménye lehet a jelentkező zajterhelés miatt a közvetlen környezetben élő állatok 
zavarása.  
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3.4.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása 
 

Lásd: Tiszaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 2016 dokumentum 1.17 
Környezetvédelem (és településüzemeltetés) című fejezete. 

 

3.4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása 
 

Lásd: Tiszaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált 
Településfejlesztési Stratégiájának Megalapozó Vizsgálata 2016 dokumentum 1.17.9 
Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák című fejezet. 

Lehetséges konfliktusforrás – csakúgy mint minden egyéb település esetében – a 
település lakóövezeteinek és gazdasági célra hasznosított területek szomszédságából 
adódhat.  

A konfliktus elkerülésnek lehetséges módja az üzemeltető technológiai fegyelme, a 
hatályos környezetvédelmi jogszabályok maradéktalan betartása, betartatása, 
figyelembe véve a gazdasági fenntarthatóságot.  

A terv elmaradása újabb konfliktusforrásokat generálhat, amennyiben a helyben működő 
vállalkozások fejlesztéseihez szükséges területek biztosítása nem történik meg. 

A tervmódosítás állattartásra vonatkozó szabályainak szigorításával megoldható lehet a 
lakosságot zavaró bűz terhelésének csökkentése.  

 

3.5.  A terv megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti 
hatást kiváltó tényezők, okok feltárása  

 

A jelen módosítás nem jár a természeti erőforrások közvetlen igénybevételével és 
környezetterhelést közvetlenül nem idéz elő. 

 

Egy település építési szabályzata alapvetően generál társadalmi és gazdasági 
folyamatokat, melyeken keresztül különböző jellegű és nagyságú – közvetett – 
környezeti hatásokat okozhat. 

A jelen módosítások közül tervezhető/becsülhető társadalmi/gazdasági hatásokról az 
alábbi tervezett módosítások esetében beszélhetünk: 

- turizmus fejlődése a kerékpárút-hálózat bővítésével és a strand megközelíthetőségi 
lehetőségeinek bővítésével  

- kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek bővülése   
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Egyéb tekintetben tervezhető/becsülhető társadalmi/gazdasági hatások nem lépnek fel. 

Ennek alapvető oka az, hogy a tervezett módosítások a jelenlegi valós állapotból 
kiindulva a lehetőségek racionalizálása alapján kerültek meghatározásra. 

 

3.6. A előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a 
terv megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, 
környezeti következmények előrejelzése: 

 

3.6.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén  
 

Talajvédelem, területfoglalás 

A módosítás során jelentős, talajvédelmi szempontból negatív hatás nem 
prognosztizálható. Az építési lehetőség alá bevonásra kerülő területek esetén az egyedi 
engedélyezési eljárás során kell, és lehet biztosítani az érintett ingatlanok esetében a 
területen fellelhető mentésre érdemes humusz védelmét. 

 

 

Felszíni és felszín alatti vizek 

Mivel a településen közcsatorna-hálózat üzemel, a szükség esetén arra való rákötés 
mellett a tervezett módosítások a felszíni és felszín alatti vizekre a jelenlegi állapothoz 
viszonyítva kedvezőtlen hatást nem gyakorolnak. 

 

Levegő 

A terület-felhasználások változásai a levegőminőséget érintő hatásokat generálnak, 
azonban tekintve a tervezett változtatásokat, ezek nem lesznek jelentős mértékűek. A 
turizmus fejlesztésével a közlekedési eredetű légszennyező-anyag kibocsátás várhatóan 
nő, azonban ennek mértéke nem lesz érzékelhető a település általános 
levegőminőségében. A levegő védelmével kapcsolatos vizsgálatokat (pl. bűz, 
szennyezőanyag kibocsátás) a konkrét fejlesztések során (pl. építési engedélyezési 
eljárás) szükséges elvégezni a kellő mélységben. 

 

Zaj 

Az új kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek kijelölésével lehetőség nyílik ezen 
érintett ingatlanokon a nem jelentős zavaró hatású termelő, szolgáltató, kereskedelmi, 
logisztikai, stb. tevékenységek folytatására. 
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A fenti tevékenységek végzése során számolni kell új üzemi zajforrások létesülésével, 
valamint az érintett utak mentén a tevékenységek folytatásához szükséges beszállítások 
miatt megnövekedő gépjárműforgalom által okozott többletterhelésre. 

Az ilyen új tevékenységeknél fokozott figyelmet kell fordítani a zajvédelmi tervezésre, 
zajforrások helyének megválasztására annak érdekében, hogy a mindenkori zajvédelmi 
követelmények teljesüljenek az érintett környezetben. 

A gyűjtőúthálózat bővítése során ezen kijelölt új útszakaszok mentén a zaj terhelési 
határértékek magasabbak lesznek, ezzel együtt az ott közlekedő járművek száma is 
emelkedni fog.  

A gépjárművek számának növekedése miatt bekövetkező esetleges közlekedési eredetű 
zajterhelés-növekedés kompenzálható megfelelő forgalomtechnikai eszközökkel (pl. 
sebességkorlátozás), illetve az útburkolatok megfelelő karbantartásával, cseréjével.  

Mivel a településen az átmenő forgalom mértéke várhatóan nem növekszik, ezért a 
gyűjtőutakon megjelenő, helyi közlekedésből származó többletforgalom az egyéb utakat 
fogja tehermentesíteni, így a tehermentesített részeken kedvezőbb akusztikai környezet 
kialakulásával lehet számolni. 

 

Hulladékgazdálkodás 

A tervezett területrendezési módosítások a hulladékgazdálkodásra nincs kimutatható 
hatással.  

 

Élővilág 

A módosítások nem gyakorolnak hatást a növény- és állatvilágra. 

 

Épített környezet, kulturális örökség 

A tervezett módosítások nem bírnak hosszú távú releváns hatással az építészeti 
örökség vonatkozásában. 

A módosítások végrehajtásához különleges intézkedések megtétele nem szükséges, így 
a közigazgatási szerveknek megfelelő felkészültséggel kell rendelkezniük a végrehajtás 
során szükségesnek ítélt esetekben. 

 

Tájvédelem 

A fejlesztések során törekedni kell a tájbaillesztésre, különös tekintettel a nagyobb 
építmények, épületek estében. Önmagában a módosításnak tájvédelmi hatásai 
nincsenek.  
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Települési környezet, építészeti örökség  

A tervezett módosítások nem bírnak káros hatással sem a települési környezet, sem 
pedig az építészeti örökség vonatkozásában, az érdekérvényesítés lehetőségét az 
egyedi engedélyezési eljárás biztosítja. 

 

Ökológiai rendszerek, biodiverzitás 

A módosítás következtében nem várhatóak káros hatások az ökológiai rendszerekre, 
biodiverzitásra.  

 

Natura 2000 területek 

A tervezett módosítások a Natura 2000 területek kedvező környezetvédelmi és 
természetvédelmi helyzetét nem rontják. 

Az egészségre gyakorolt hatások megállapítása, prognosztizálása az egyik legnehezebb 
feladat. Ennek elsősorban az érintett lakosság meghatározása és a dózishatás 
kapcsolat bizonytalansága az oka. 

A jelen tervek megvalósítása összességében várhatóan nem generál számottevő 
hatásokat ezeken a területeken. 

 

3.6.2.  A közvetett módon hatást kiváltó tényezők  
 

Minden települési szintű terv és program készítése meglévő konfliktusok felszámolását, 
újak megjelenésének megakadályozását is hivatott biztosítani, mely elvárások nem 
minden esetben tudnak érvényesülni. 

Az állattartás követelményeinek szigorításával és az állattartás, mint tevékenység 
korlátozásával a meglévő állattartó létesítmények üzemeltetőinél várhatók 
elégedetlenségek, ugyanakkor a kedvezőbb helyzet elérése (lakókörnyezet zavarásának 
megszűntetése) érdekében elengedhetetlen a változások bevezetése. 

A új lakópark (5745 és 5746 hrsz.-ú ingatlan) megvalósulása esetén a szomszédos és 
környező ingatlanokon már üzemelő telephelyeken folytatott tevékenységből származó 
zajkibocsátás követelményei szigorodni fognak.  

Ezen telephelyek által kibocsátott zaj nem haladhatja majd meg a kisvárosias 
lakókörnyezetre vonatkozó határértékeket, amely egy igen jelentős korlátozás ha 
figyelembe vesszük, hogy ezen telephelyek üzemeltetői egy akusztikailag igénytelen, 
kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területtel körülvett övezetbe rendezkedtek be és 
zajkibocsátással járó tevékenységüket is ezen feltételeknek való megfelelés szerint 
alakították ki. 
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A fentieken túl a megvalósítást követően új környezeti konfliktus kialakulása nem 
várható.  

A módosítás során nem releváns a környezettudatos, környezetbarát magatartás, 
életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítése vagy korlátozása. 

A tervezés során fontos szempont a helyi adottságoknak megfelelő, optimális 
térszerkezet kialakítása. A települési területek funkcióinak megválasztásánál, 
kijelölésénél a jelenlegi állapot fenntartása, lehetőségek szerint javítása kapott kiemelt 
szerepet. A tervezett terület-felhasználások a magasabb szintű tervek/jogszabályok 
célkitűzéseivel összhangban kerülnek kialakításra. 

A tervezett módosítások a természeti erőforrások megújulását nem korlátozzák, egyes 
területek vonatkozásában a pozitív hatások érvényre jutását elősegítik (pl. különleges 
bányászati terület megszűntetése). 

 

 

3.7. A környezeti következmények alapján a terv értékelése, a 
környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása 

 

A módosítás az összes hatást, hatótényezőt mérlegelve, környezetvédelmi és 
természetvédelmi szempontból megvalósítható.  

A tervezett változtatások megfelelnek a jogszabályokban foglalt előírásoknak.  

A tervezett létesítmények környezeti hatása a megfelelő intézkedések érvényesítésével 
nem jelentős.  

 

 

4. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő 
környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy 
ellentételezésére vonatkozó intézkedések értékelése, javaslatok 
egyéb szükséges intézkedésekre. 

 

A településrendezési tervben szereplő javaslatok pontos betartásával előreláthatóan 
nem lesznek fellépő környezetre káros hatások, sőt annak minőségi javulását segíti. 
Véleményünk szerint a tervben felsorolt javaslatok listája a jelen szándékokat figyelembe 
véve hiánytalan, ezen felül nincs szükség egyéb intézkedésre. 

Településrendezési eszközök módosítása esetén környezetre káros, jelentős hatások 
sem a tervezett módosítások megvalósítása esetén, sem a területfelhasználási módok 
váltásakor nem lépnek fel. 
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Az egyedi projektek során, akár csak jelen esetben, készülő dokumentációk, illetve az 
esetlegesen kapcsolódó előzetes és részletes környezeti vizsgálatok során a tervezők 
részletesen feltárják az egy-egy projekt különböző változataira vonatkozó környezeti 
hatásokat, és javaslatokat tesznek azok kezelésére, csökkentésére, kompenzálására. 

Az engedélyezési és kiviteli tervek – a környezetvédelmi engedély előírásait figyelembe 
véve – tartalmaznak környezetvédelmi fejezetet. Ezek a környezeti hatásvizsgálat 
alapján a tervezők által javasolt, és az illetékes környezetvédelmi hatóság és 
szakhatóságok által elfogadott, kiegészített környezetvédelmi előírásokat és intézkedési 
javaslatokat tartalmaznak, melyek a kivitelezés során betartandóak és a megvalósítás 
következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére 
szolgálnak. 

A településtervezésnél már több évtizedes gyakorlat a környezetvédelmi és tájvédelmi 
szempontok figyelembevétele, a tervezők már a tervezés során ezeket a szempontokat 
az értékelés részének tekintik. 

 

Település szintű tervezés esetében csak általánosságban lehet a szükséges 
környezetvédelmi intézkedésekre javaslatot tenni (jelen tervanyagban szereplő 
tervrészek a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével készültek), a konkrét 
projektre vonatkozó javaslatokat a környezeti hatástanulmányban, illetve az egyedi 
projektek környezetvédelmi munkarészeiben lehet megadni. 

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, 
előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv által 
befolyásolt más tervben figyelembe kell venni. 

 

Jelen esetben nem releváns, ilyen jellegű intézkedésekre nincs szükség. 

6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő 
környezeti hatásokra vonatkozó monitorozás  

 

Jelen esetben nem releváns, monitorozásra nincs szükség. 

 

7. Közérthető összefoglaló. 
 

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 75/2016. (01.25.) 
határozatával elfogadásra került Tiszaföldvár Város Településfejlesztési Koncepciójának 
és Integrált Városfejlesztési Stratégiának megalapozó vizsgálata, valamint Tiszaföldvár 
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Város Településfejlesztési Koncepciójának célrendszere és kiválasztott fejlesztési 
irányai. 

A képviselőtestület által kidolgozásra került a Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési 
Szabályzat módosítási tervezete is, mely kapcsán szükségessé vált az egész 
településre kiterjedően az új tervek elkészítése, így környezeti vizsgálat elkészítésére is 
sor került. 

A településrendezési célok jóváhagyása után (a környezeti értékelés dokumentáció 
elkészítését követően) keletkeztek részben új, vagy teljesen új településrendezési célok, 
ezért szükségessé vált a környezeti értékelés dokumentáció aktualizálása. 

A jelenleg hatályos szabályozás az alább felsorolt 28 pont szerint fog módosulni, a jelen 
dokumentációban ezeknek a fordulatoknak a környezeti hatásait értékeltük: 

1. Gazdasági célú állattartó épület létesítésének szabályozása és az állattartás, mint 
tevékenység korlátozása (szarvasmarha, ló, sertés, kecske, juh, baromfi) 

2. A szennyvíztisztító telep területének átsorolása 

3. A strand összekötése a 442-es úttal 

4. A gyűjtőúthálózat bővítése 

5. A Martfű-Tiszaföldvár-Cibakháza kerékpárút beillesztése a településrendezési 
eszközökbe és a belterületi kerékpárút-hálózat kiegészítése a tervi előzmények 
alapján 

6. A 2425/23 helyrajzi számú földrészlet besorolásának pontosítása 

7. Új lakópark helyének kijelölése 

8. A jelenleg falusias lakóterületbe sorolt 5561/2 és 5562 helyrajzi számú telkek 
(Ókincsem Fő út 4. és 6. szám) átsorolása a szomszédos kereskedelmi, 
szolgáltató területbe.  

9. A jelenleg különleges sportolási területbe sorolt 5917 (a Béke telep mögötti terület) 
és 5919 hrsz-ú telkek (Béke telep 3.) átsorolása kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági területbe 

10. A 1128/1 helyrajzi számú földrészlet átsorolása 

11. A téglagyári agyagbánya (bányató) területének átsorolása 

12. Közút-részlet átsorolása (Kb. 218 m2.) 

13. Az autóbusz-állomás területének átsorolása 

14. A belterületi határ módosítása (Strand utca 2-12. szám alatti ingatlanok mögötti 
területen) 

15. A 4105 helyrajzi számú (Ókincsem III. kereszt út 6-24. szám) földrészlet átsorolása 

16. A termálvíz hűtőtavak területének átsorolása 
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17. Az ószőlői autóbuszváró területének átsorolása 

18. A Döbrei János út és az Ókincsem II. út között húzódó 3920 hrsz-ú közlekedési 
terület átsorolása 

19. A Malom út - Nefelejcs út - Szegfű út ingatlanoknál megengedőbb követelmények 
megállapítása elsősorban a telek megengedett beépítettségének mértéke 
vonatkozásában 

20. Szabályostól (szokványostól) eltérő alakú telkek telekalakítási szabályainak 
meghatározása 

21. Kötelező építési vonal alkalmazása szabályainak illetve a kötelező építési vonal 
alkalmazása alóli eltérés szabályainak meghatározása 

22. A rendeltetésmódosítás során alkalmazandó szabályok meghatározása 

23. Járművek elhelyezésére vonatkozó szabályok meghatározása 

24. A József Attila utat a Mártírok úttal összekötő út nyomvonalának kijelölése 

25. A Szőlő utca és az Óvirághegy II. út összekötését biztosító út nyomvonalának 
kijelölése 

26. Vadvirág utca 50. szám alatti (260/7 hrsz) ingatlan átsorolása 

27. Kossuth Lajos út 80. és 82. szám alatti (1485 és 1486 hrsz) területek átsorolása 

28. Orgonás utca 4. szám alatti (367/7 hrsz) ingatlan átsorolása 

 

A változások összhangban vannak a magasabb szintű tervekkel, a terv igazodik a 
jelenleg hatályos jogszabályi követelményekhez, előírásokhoz. 

A környezeti fenntarthatóság alapelvei (terhelhetőség meg nem haladása, környezeti 
értékek fenntartása, anyagkibocsátás mérséklése) megjelennek a tervben.  

A terv az összes hatást, hatótényezőt mérlegelve, környezetvédelmi és 
természetvédelmi szempontból megvalósítható. A tervezett változtatások megfelelnek a 
jogszabályokban foglalt előírásoknak. A tervezett létesítmények környezeti hatása a 
megfelelő intézkedések érvényesítésével nem jelentős. 

A településrendezési tervben szereplő javaslatok pontos betartásával előreláthatóan 
nem lesznek fellépő környezetre káros hatások. 


