Megrendelő:

Petőfibánya Község Önkormányzata
3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.

Tervező:

APERTE STUDIO
Kovács Beáta
vezető településrendező tervező

PETŐFIBÁNYA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK ESETI MÓDOSÍTÁSA

Lőrinci II. Riolit bányaterület rendezése

partnerségi egyeztetés dokumentuma
2022. január

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása

ALÁÍRÓLAP

megbízó

Petőfibánya Község Önkormányzata
3023 Petőfibánya, Bánya utca 3.
Juhász Péter polgármester

vezető tervező

Kovács Beáta
vezető településrendező tervező
TT/1 10-0231
településrendezési szakértő
SZTT 10-0231
területrendező tervező
TR 01-8941

táj és településrendezési munkatárs
(jogosultsági gyakorlat)

Mészáros Dóra

táj- és természetvédelem
zöldfelület

Schindler-Kormos Eleonóra
okl. tájépítészmérnök
TK 12-0154

okl. településmérnök
táj és településtervezési gyakornok

APERTE STUDIO
1031 Budapest, Városfal köz 6. III.em.11.
studioaperte@gmail.com, +36-30-670-7530

1

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása

TARTALOMJEGYZÉK
Bevezető, a módosítás szükségességének alátámasztása

1.

2.

I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT
A módosítással érintett terület
1.1. A rendezéssel érintett terület elhelyezkedése
1.2. A kiemelt fejlesztési terület és a rendezéssel érintett terület
Általános településrendezési és tájrendezési vizsgálat
2.1.Jellemző területhasználat, kialakult beépítés
A MÜT-tel rendelkező bánya és környezetének összefoglaló vizsgálata
2.2.Természeti adottságok vizsgálata
2.2.1. Tájhasználat, tájszerkezet
2.2.2. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek
2.2.3. Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
2.2.4. Nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett
terület, érték, emlék
2.2.5. Ökológiai hálózat
2.2.6. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése
2.2.7. Zöldfelületi rendszer vizsgálata
2.2.8. Hidrogeológia
2.3.Településrendezési vizsgálat
2.3.1. Épületvizsgálat
2.3.2. Telekvizsgálat
2.3.3. Zöldfelületi rendszer vizsgálata

3. A hatályos településrendezési eszközök megállapításai a rendezéssel érintett területre vonatkozóan
3.1. A hatályos településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat releváns tartalmai
3.2. A hatályos településrendezési követelményekkel kapcsolatos megállapítás
II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK
1.

Településrendezési javaslat
1.1. A fejlesztési igény és a tervezett állapot
1.2. Tervezett területfelhasználás változás
1.3. Biológiai aktivitásérték egyenleg fenntartásának követelménye
1.4. Tervezett övezetváltozás, új övezet bevezetése
1.5. Országos ökológiai hálózat övezeteinek pontosítása

2.

A területrendezési tervekkel való összefüggések bemutatása
2.1. Az országos és megyei szerkezeti terv megállapításai
2.2. Az országos térségi övezetek megállapításai
2.3. A megyei térségi övezetek megállapításai

III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK
1. A településszerkezeti terv módosítása
2. A helyi építési szabályzat módosítása
IV. MELLÉKLETEK
1. Képviselő-testületi döntés a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról
2. Partnerségi egyeztetésről szóló önkormányzati rendelet

APERTE STUDIO
1031 Budapest, Városfal köz 6. III.em.11.
studioaperte@gmail.com, +36-30-670-7530

2

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása

BEVEZETŐ
Petőfibánya Község Képviselő-testülete 27/2021. (IX. 02.) számú Kt. határozatában döntött a hatályos
településrendezési eszközök módosításának szükségességéről, és arról, hogy a változásra kijelölt
területeket kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, a döntésben meghatározott tevékenység
megvalósítása érdekében. A tervezett rendezési szándékok a településfejlesztési koncepciójában
foglaltakkal összhangban vannak.
A hatályos településrendezési eszközök módosítása a Rió Kőbánya Kft. kezdeményezése alapján
történik. A bányászati, építőipari tevékenységekkel, valamint bánya és építőipari gépek bérbeadásával
üzemeltetésével foglalkozó cég több évtizedes bányászati múlttal rendelkezik, mely során
alapanyagot biztosítottak több nagyberuházás, illetve utak kivitelezése során a teljes ország területén.
Ezen felül kertépítészeti cégek számára is biztosítanak megfelelő minőségű és mennyiségű
alapanyagot. Jelenleg a Lőrinci II. Riolit védnevű bányát üzemeltetik, mely bányatelek területét
kívánják bővíteni, nem célkitermelőhelyként.
A településrendezéssel érintett terület
A kiemelt fejlesztési területté nyilvánított terület és a kapcsolódó fejlesztési célok:
- a rendezéssel érintett területek területfelhasználásának (Eg > Kb-B) és azzal összefüggésben
az övezetének (Eg1 > Kb-B1) módosítása a bánya kitermeléséhez és a terület rendeltetésszerű
használatához, majd ezt követően a terület fenntartható módon történő rekultivációjához;
- a bánya telkeket érintő ökológiai folyosó térségi övezet lehatárolásának pontosítása,
- a módosításhoz kapcsolódó jogszabályi követelményekkel való összhang biztosítása.
A településrendezési eljárás
A településrendezési eszközök módosításának egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.)
32. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a Tr. 42. § szerinti tárgyalásos eljárással történik, tekintettel arra,
hogy a módosításokat a Tr. 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint a képviselő-testület döntésével kiemelt
fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt.
A Tr. 42. § (1) bekezdése alapján tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrendezési eszköz
tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt véleményezteti a
partnerekkel a 29/A. § szerint.
A tervezet partnerségi egyeztetése a Tr.-ben és Petőfibánya Község Önkormányzat Képviselőtestületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 17/2017. (VIII. 24.) számú önkormányzati rendeletében (a
továbbiakban: partnerségi rendelet) foglalt követelmények alapján történik.
A tervezet a Tr.28/A. § alapján kérelmezett digitális ingatlan-nyilvántartási adatok felhasználásával
készült. A térképi adatbázisokat a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit
Kft. (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont) szolgáltatta az Önkormányzat részére, melynek
sorszáma: 2366
Jelen dokumentáció a munkaközi partnerségi egyeztetésére készült.
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I. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK

1.

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

1.1. A RENDEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE

4

a rendezéssel érintett terület a Heves Megyei Területrendezési Tervének Térségi szerkezeti tervén

A rendezéssel érintett terület – a Rió Kőbánya Kft. tulajdonában lévő riolitbánya - a település beépítésre
szánt területeitől délre, Lőrinci által körülzártan, külterületen helyezkedik el. A meglévő bányaterületet
erdők és beerdősült, illetve mezőgazdasági hasznosítású területek veszik körül.
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1.2. A KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLET ÉS A RENDEZÉSSEL ÉRINTETT
TERÜLET

riolitbánya
0207 hrsz.

Petőfibánya belterületétől délre helyezkedik el a rendezéssel érintett
érvényes műszaki üzemi tervvel (MÜT) rendelkező 0207 hrsz-ú
telken működő riolit bánya. A kőbányát a Jókai utca folytatásáról, a
0232 hrsz-ú kiszolgáló útról lehet megközelíteni közvetlenül, vagy
Lőrinci irányából erről az útról, a 093 hrsz-ú telekről leágazva. A
riolitbányától délre a 0216/1, /2 és /3 hrsz-ú ingatlanokon található
szintén a Rió Kőbánya Kft. tulajdonában lévő, érvényes MÜT-tel
rendelkező volt homokbánya.

Petőfibánya belterület

a riolit bánya területe
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riolit bánya

homokbánya

A kiemelt fejlesztési területről Petőfibánya Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: Kt.) 27/2021.
(IX. 02.) számú Kt. határozatában döntött. A Kt. döntésében Petőfibánya Község közigazgatási
területén, a benyújtott kérelem szerint, kiemelt fejlesztési és egyben változásra kijelölt területté
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nyilvánította a Rió Kőbánya Kft. által üzemeltetett Lőrinci II. – riolit bánya érintett 0207, 0206, 0208,
0212 hrsz-ú területeit, illetve a módosítással érintett 0206, 0208/1 és 0208/2 és 0208/3 , illetve a 0209
és 0212 hrsz-ú telkek területeit, valamint az ezen telkeket egy településrendezési tervezési területbe
foglaló területegységet, a Petőfibánya 0232, 0195, 0217 hrsz-ú közlekedési célú telkek – közigazgatási
határ – és a 0221, 0223 és 0232 hrsz-ú közlekedési célú telkek által határolt és meghatározott területet.

6
a kiemelt fejlesztési terület

A kiemelt fejlesztési terület magába foglalja a rendezéssel érintett területet, amely a tervezés során,
minden műszaki adat és adatszolgáltatás birtokában került meghatározásra.
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A vizsgálatok, a tervjavaslat és a TSZT illetve HÉSZ (SZT) módosítás területi hatálya ezen területre
készül, kerül bemutatásra.
A rendezéssel közvetlenül érintett terület a riolit bánya terület, a bővítési területe, az erdőpótlás
területe és közvetlen környezete, azon telkek összessége, amely részben vagy egészben
településrendezési változással érintett.

7

a rendezéssel érintett terület az alaptérképén
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2. ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS TÁJRENDEZÉSI VIZSGÁLAT

2.1. JELLEMZŐ TERÜLETHASZNÁLAT, KIALAKULT BEÉPÍTÉS

A rendezéssel érintett terület a Mátra hegység DNy-i peremi részén, a Zagyva folyó medencéjének
peremén ki- emelkedő Mulatóhegy Ny-i oldalán, +140 és +190 mBf. szintek között helyezkedik el.
Petőfibánya külterületén a településtől D-i irányba a belterület határától 1,1 km, míg Lőrinci
belterületétől K-i irányba 1,7 km, a 21. számú főúttól K-i irányba 3 km távolságra helyezkedik el a Mulató
hegy Ny-i oldalán.

8

APERTE STUDIO
1031 Budapest, Városfal köz 6. III.em.11.
studioaperte@gmail.com, +36-30-670-7530

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása

A rendezéssel érintett területen két bányaterület található. A bányaterületeket erdőterületek fogják
közre.

9

a rendezéssel érintett terület az alaptérképén a bányatelkek lehatárolásával

A Lőrinci II.-riolit védnevű bánya a 0207 hrsz-ú telken található, melyet a 0232 hrsz-ú útról lehet
megközelíteni a Petőfibánya I.-homok védnevű bánya területén keresztül (0216 hrsz ).
A bányatelek a Petőfibánya külterület 0206 hrsz. b alrészletű kivett kőbánya művelési ágú, 0207 hrsz-ú
kivett kőbánya, 0208/1 hrsz-ú kivett kőbánya művelési ágú és a 0209 hrsz-ú erdő földrészleteken
helyezkedik el azokat részben vagy egészben lefedve. A bánya érvényes MÜT-tel rendelkezik.
A bányatelek közvetlen szomszédságában van bányavállalkozó jogosultságában lévő Petőfibánya I.homok védnevű bányatelek (0216/3 hrsz-ú telkek). Területi fedettség nincsen a két bányatelek között.

APERTE STUDIO
1031 Budapest, Városfal köz 6. III.em.11.
studioaperte@gmail.com, +36-30-670-7530

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása

A MÜT-TEL RENDELKEZŐ BÁNYA ÉS KÖRNYEZETÉNEK ÖSSZEFOGLALÓ VIZSGÁLATA

A bánya működésének hatósági engedély előzményei:

▪ A „Lőrinci II. -riolit" védőnevű bányatelket a Miskolci Bányakapitányság 3802/2001. számú
határozatával állapította meg.

▪ A Miskolci Bányakapitányság 476/3/2009. számú határozatával jóváhagyott 2009. évi műszaki üzemi
terv és annak 6229/3/2009. számú határozattal történő hosszabbítása 2010. 04. 31-ig volt érvényes.

▪ A Miskolci Bányakapitányság 1360/6/2010 számú határozatával hagyta jóvá a 2010-2012. évi
műszaki üzemi tervet.

▪ A Miskolci Bányakapitányság Mbk/1102-4/2012 számú határozatával hagyta jóvá a 2010-2012 évi
műszaki üzemi terv módosítást.

▪ A Miskolci Bányakapitányság MBK/1595-10/2013. számú határozatával hagyta jóvá a 2013-2014 évi
kitermelési műszaki üzemi tervet.

▪ A Miskolci Bányakapitányság MBK/424-6/2014. számú hatósági engedély alapján gyakorolt
bányászati jog átruházásához hozzájáruló határozatot adott.

▪ A Miskolci Bányakapitányság MBK/1549-7/2014. számú határozatával hagyta jóvá a 2013-2014 évi
kitermelési műszaki üzemi terv módosítást.

▪ A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség KTVF: 441636/2013. számú környezetvédelmi engedélyt adott, mely érvényességének határideje
2023.05.31.

▪ A Miskolci Bányakapitányság MBK/540-3/2015. számú határozatával hagyta jóvá a 2015. évi
kitermelési műszaki üzemi tervet.

▪ Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály 2632-4/2015. ügyiratszámú határozata szól az MBK/540-3/2015. számú
kitermelési műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozat teljesítési határidejének
meghosszabbításáról.

▪ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Bányászati Osztály BO/15/113-7/2016. ügyiratszámú kitermelési műszaki üzemi tervet
jóváhagyó határozata 2017.12.31-i érvényességi határidővel.

▪ A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
BO/15/1808-15/2017. ügyiratszámú kitermelési műszaki üzemi tervet jóváhagyó határozata 2021.
december 31-ig érvényességi határidővel.
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11

Lőrinci II.- riolit bányatelek az MBk. 3802/2005. sz. határozat alapján.
A bánya műszaki adatai:
A műszaki üzemi terven jól
követhető a kitermelés mértéke és
módja
évenkénti
bontásban,
mennyiségekkel meghatározva.
Az
ásványi
nyersanyag
megnevezése a hatályos 54/2008.
(III.20.) Korm. rendelet szerint:
kiömlési (vulkáni) és szubvulkáni
kőzetek főcsoport, riolit csoport
besorolású,
1110
kódszámú
(korábban 5700 Riolit ), 720 Ft/m3
fajlagos értékű haszonanyag.
A
kitermelési
MÜT
által
engedélyezett
területen
a
kitermelésre rendelkezésre álló
ásványi nyersanyag szinte teljesen
kitermelésre kerül.
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A bányatelek területének részletes megkutatása megtörtént. A jelenlegi bányatelek területén további
kutatást nem tervezett.
A bányaüzem feladata elsősorban a térségben folyó útépítési, beruházási, építési munkákhoz a töltésés különféle felhasználási célú kőzetanyag biztosítása.
60 200 m2 (6 ha 200 m2)
+ 189,58 mBf.
+ 140,00 mBf.

A bányaterület nagysága:
A bánya fedőlapja:
A bánya alaplapja:
A kitermelhető ásványi nyersanyag:
1110 kódszámú riolit.
A bánya táji és természeti adottságainak vizsgálata
Általános ismertetés

A miocén, bádeni korban vulkáni működések sorozata zajlott le a Mátrában. A Mátra vulkanikus
kőzeteinek keletkezését általában négy különálló vulkáni nagyciklusra osztják fel.
A miocén vulkáni képződményekre a Mátra Ny-i és D-i lábánál a pannon korú üledékek rakódtak. Az
alsó részén (alsó-pannon) általában márgás, homokos és agyagos összetételű, tengerparti kifejlődésű,
a középső részében a sekélyebb tengerparti-mocsári üledékek a jellemzőbbek homokkal, agyaggal és
lignittelepekkel. A felső részében, az ún. „levantei" rétegek találhatók tarkaagyagos kifejlődéssel. A
pannon korú rétegek a medence belseje felé, D- DK irányba 2-3 °-kal dőlnek.
A kutatott területen a holocén termőtalaj 0,1 - 0,3 m közötti, átlagosan 0,2 m vastagságú. Alatta a
riolitig görgeteges homok és homok található. Ez a terület Ny-i és DK-i részén ki- vastagodik.
Az erdő művelési ágú területek 2-3 m mélyen gyökerekkel átszőttek.
A nyersanyag
A haszonanyagot miocén kor szarmata emeletében képződött riolit adja, mely az effuzív kőzetek közé
sorolható. Színe jellemzően szürkésfehér, a repedések, vállapozottság mentén a limonitos, luzinos
lerakódások, kiválások miatt sárgás, barnás, feketés elszíneződésű.
A kőzetösszlet a feltárások szerint nem egységes kifejlődésű, horizontálisan, és vertikálisan változatos.
A vízszinteshez közeli vállapok távolsága 0,02-2 m, de ezekre merőlegesen is jellemző a töredezettség.
A működő bánya K-i oldalán a riolit a hegyoldal felé egyre tufásabb, tapadósabb lett, a hegyoldalban a
görgeteges, homokos fedő kivastagodott, így nem műrevaló, meddőnek minősíthető.
A bánya területét a 0206 b, 208/2 és 208/3 hrsz-ú ingatlanok egy részének felhasználásával kívánják
bővíteni nem célkitermelőhelyként.

APERTE STUDIO
1031 Budapest, Városfal köz 6. III.em.11.
studioaperte@gmail.com, +36-30-670-7530
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2.2. TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA

2.2.1. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET
A rendezéssel érintett terület egy része kivett kőbánya, nagyobb része meddőhányó, amelyet
erdőterületek zárnak közre. A területen a 0216/3 „d” alrészlet területén évtizedek óta fennálló
gyümölcsös található.
2.2.2. VÉDETT, VÉDENDŐ TÁJI-, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TERÜLETEK
A területen és környezetében természeti védettséggel érintett terület nem található.

2.2.3. TÁJKÉPVÉDELMI SZEMPONTBÓL KIEMELTEN KEZELENDŐ
TERÜLETEK

13

tájképvédelmi terület az OTrT alapján, az alaptérképbe illesztve
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A BNPI a hivatalos digitális adatszolgáltatást még nem küldte meg, az adatszolgáltatás beérkezését
követően a vizsgálat kiegészítésre kerül.

2.2.4. NEMZETI ÉS NEMZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI OLTALOM
ALATT ÁLLÓ VAGY VÉDELEMRE TERVEZETT TERÜLET, ÉRTÉK, EMLÉK

A területen és közvetlen környezetében nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló
vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék nem található.

2.2.5. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT

14

ökológiai folyosó területei az OTrT alapján, az alaptérképbe illesztve
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a HMTrT 3/1. mellékletének kivonata

hatályos TSZT kivonata

A BNPI a hivatalos digitális adatszolgáltatást még nem küldte meg, az adatszolgáltatás
beérkezését követően a vizsgálat kiegészítésre kerül.

A módosítással érintett terület az OTRT (2018) , a HMTrT (2020) és a hatályos TSZT (2018) alapján az
ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetével érintett. Az OTRT és a HMTrT egymással
összhangban a- korábban elfogadott TSZT ettől ezektől eltérően jelöli az ökológiai hálózat elemeit.

Az OKIR nyilvántartása (web.okir.hu) azonban a területekkel kapcsolatban az alábbi információkat
tartalmazza:

APERTE STUDIO
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15

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása

16

Az OKIR a területen a 0206/b, a 0208/1 és a 0208/2 hrsz-ú telkeket ökológiai hálózat
pufferterületben határozza meg.

A fent ismertetett ellentmondásokat az ökológiai folyosó lehatárolásával kapcsolatban az
ökológiai folyosó TSZT – ben és SZT-ben történő pontosításával fel kell oldani.
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2.2.6. TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK ÉS PROBLÉMÁK ÉRTÉKELÉSE

Az ökológiai folyosó lehatárolása a meglévő és tervezett bányászati tevékenység figyelembevételével
kerül pontosításra. A gyümölcsös területe a területfelhasználatnak megfelelő területfelhasználásba
kerül.
2.2.7. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
A terület zöldfelületeire vonatkozó vizsgálatát a következő fejezet tartalmazza.
2.2.8. HIDROGEOLÓGIA
A vizsgált területhez legközelebb eső élő vízfolyás a Zagyva, mely a Mátra hegység vizeinek fő
levezetője.
A bánya területén a vulkáni kőzetekre jellemző hidrogeológiai viszonyok jellemzőek. A hasadékok,
töredezettség mentén a víz könnyen beszivárog, a jó vízvezetés miatt a vízforgalom a mindenkori
csapadék függvénye. A víz egy része a pannon korú rétegekbe szivárog, más része a hegy lábánál
források formájában felszínre lép. A bánya falain hóolvadás, csapadékosabb időjárás esetén szivárgó
víz jelenhet meg, de a bányaudvarban tartósan felgyülemlő vízre nem kell számítani.
A bánya területén talajvíz gyakorlatilag nem értelmezhető. A Zagyvához képest +20-25 m
magasságkülönbség miatt árvízveszéllyel nem kell számolni.

Összefoglalás:
Az ökológiai folyosó lehatárolásának a pontosítása szükséges az előzőkben jelzett ellentmondások
feloldására.
A területrendezési követelmények előírásaival összhangban határozható meg a tervjavaslat. A
területrendezési követelményekkel való összhang biztosítását a területrendezési fejezet tartalmazza.

APERTE STUDIO
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2.3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI VIZSGÁLAT

2.3.1. ÉPÜLET VIZSGÁLAT
A rendezéssel érintett telkek beépítetlen területek.
2.3.2. TELEKVIZSGÁLAT

18

hrsz.
0206
(a alrészlet)

tulajdonos

magán

telekterület
2

alrészletterület
2

beépítettség

művelési ág

egyéb

0

erdő

(0)

(E3)

érinti a
telket a 2-

m (ha)

m (ha)

m2 (%)

71.357,5027

4477,3448

(7,13)

(0,45)
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0206

46.637,4860

kivett terület

(b alrészlet)

(4,66)

(kőbánya)

0206

20.242,9036

erdő

(c alrészlet)

(2,02)

(E3)

0207

magán

28.956,4934
(2,89)

-

0

kivett terület

(0)

(kőbánya)

es számú
erdőtag

erdő
0208/1

magán

14.042,6093
(14,04)

-

0

(E3)

(0)

erdő
(E4)
erdő

0208/2

magán

59.634,1249
(5,96)

-

0

(E3)

(0)

erdő
(E4)
erdő

0208/3

magán

69.898,1466
(6,98)

-

0

(E3)

(0)

erdő
(E4)

0209

magán

0213

magán

235.600,6611
(23,56)

5563,3755
(0,55)

0216/1
(a alrészlet)
0216/1

-

-

0

erdő

(0)

(E3)

0
(0)

9961,8085
magán

kivett terület

11.022,3803

(1,00)

0

(meddőhányó)

(1,10)

1050,4560

(0)

erdő
(E2)

0216/3

131.657,4403

kivett terület

(a alrészlet)

(13,17)

(meddőhányó)

0216/3

25.605,3941

erdő

175.495,4000

(2,56)

(E2)

(17,55)

9806,7834

erdő

(c alrészlet)

(0,98)

(E2)

0216/3

8425,7823

kivett terület

(d alrészlet)

(0,84)

(meddőhányó)

magán
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érinti a
telket a 2es és 13-as
számú
erdőtag

(saját
használatú út)

(0,10)

0216/3

érinti a
telket a 2es számú
erdőtag

kivett terület

(b alrészlet)

(b alrészlet)

érinti a
telket a 2es számú
erdőtag

érinti a
telket a 2es számú
erdőtag

érinti a
telket a 2es számú
erdőtag
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2.3.3. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA

20

A rendezéssel érintett telkeket több erdőtag is érinti.
hrsz.

0206a

tag és
részletjel

terület
(ha)

tulajdonforma

elsődleges
rendeltetés

faállomány
típus

természetességi
állapot

védettség

nem védett
terület, nem
része
a
Natura2000
hálózatnak

2/B

0,45

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

2/M

1,65

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

2/O

1,49

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

0206b
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nem védett
terület, nem
része
a
Natura2000
hálózatnak
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2/P

1,51

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

2/A

1,56

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

2/L

0,47

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

2/J

2,36

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

2/C2

0,95

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

2/S2

0,35

magán

faanyagtermelő

akácos

kultúrerdő

2/E2

2,30

magán

faanyagtermelő

akácos

kultúrerdő

2/C1

0,21

magán

talajvédelmi

akácos

kultúrerdő

2/S1

0,52

magán

faanyagtermelő

akácos

kultúrerdő

2/E1

6,26

magán

faanyagtermelő

akácos

kultúrerdő

2/TN4

0,64

magán

-

-

-

13/A

7,39

magán

faanyagtermelő

fenyő elegyesakácos

kultúrerdő

akácos

kultúrerdő

0206c

0208/2

0208/3

0209

0216/1b

0216/3b

0216/3c

13/B

10,81

magán

faanyagtermelő

13/C

2,55

magán

faanyagtermelő

erdeifenyves

kultúrerdő

13/D

2,17

magán

faanyagtermelő

fenyő elegyesfeketefenyves

kultúrerdő

2/H

2/I

2/K

0,1

2,56

0,98

vegyes

vegyes

vegyes

talajvédelmi

talajvédelmi

talajvédelmi

akácos

akácos

egyéb kemény
lombos

nem védett
terület, nem
része
a
Natura2000
hálózatnak

nem védett
terület, nem
része a
Natura2000
hálózatnak

nem védett
terület, nem
része a
Natura2000
hálózatnak
21

nem védett
terület, nem
része a
Natura2000
hálózatnak

kultúrerdő

nem védett
terület, nem
része a
Natura2000
hálózatnak

kultúrerdő

nem védett
terület, nem
része a
Natura2000
hálózatnak

kultúrerdő

nem védett
terület, nem
része a
Natura2000
hálózatnak

A fent jelzett erdők az Országos Erdőadattár szerinti erdők, az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) hatálya alatt. Az erdő
APERTE STUDIO
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megszüntetése, más célú hasznosítása a településrendezési eszközök módosítását követően, az
erdészeti hatósági engedélye alapján történhet. A hatóság előírhatja az erdőterület pótlását, vagy a
terület pénzbeli megváltását.

22

erdőtérkép részlete
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A fenti ábrán mutatja be a terület használatát a változással érintett terület tekintetében. A barna
lehatárolás a művelés alól kivett területet tartalmazza, a zöld sraffos területek a nyilvántartásban
szereplő adattári erdőterületek, a hullámos vonal jelzi a bánya határvonalat, sárga sraffal kerül jelölésre
a gyümölcsös területe.
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3.
A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MEGÁLLAPÍTÁSAI A
RENDEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETRE VONATKOZÓAN

3.1. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI
SZABÁLYZAT RELEVÁNS TARTALMAI

TERV

ÉS

HELYI

ÉPÍTÉSI

Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 67/2018. (V. 30.) Kt. sz. határozattal
fogadta el Petőfibánya Község Településszerkezeti Tervét (a továbbiakban: TSZT).
Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2018. (V. 31.) rendelettel fogadta el
Petőfibánya Község Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: HÉSZ).

24

hatályos szerkezeti tervi kivonat

A településszerkezeti terv a 0207 hrsz-ú telek teljes területét, a 0206 és a 0208 hrsz-ú telkek
részterületét illetve a 0216 hrsz-ú telket használatuk szerint Kb-B jelű Különleges beépítésre nem szánt
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terület – Bánya elnevezésű terület-felhasználásban határozza meg. A telkeket érinti a bányatelek
határa jelölés, valamint a táj- és természetvédelmi elemek közül az országos ökológiai folyosó területe
és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.
A 0206-0209 és 0212 hrsz-ú ingatlanok Gazdasági rendeltetésű erdőterület elnevezésű
területfelhasználásban vannak és területüket szintén érinti az országos ökológiai folyosó területe és a
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.

25

hatályos szabályozási tervi kivonat

A HÉSZ a 0207 és 0216 hrsz-ú ingatlanokat Kb-B1 jelű különleges beépítésre nem szánt terület – bánya
elnevezésű övezetben vannak. A telkeket több más jogszabállyal meghatározott szabályozási elem
érinti: bányatelek határa, Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó területe és határa, valamint
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezet határa.
A 0206-0209 és 0212 hrsz-ú ingatlanok Eg1 jelű gazdasági rendeltetésű erdőterület övezetben vannak.
Területüket szintén érinti az országos ökológiai folyosó területe és a tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete.
Az érintett ingatlanokat tervezett szabályozási vonal nem érinti.
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Az alábbiakban a szerkezeti terv leíró munkarészének releváns tartalma kerül bemutatásra:
(…)

(…)

(…)

(…)
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(…)

Az alábbiakban idézett HÉSZ előírások érvényesek az ingatlanokra:
(…)
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(…)
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2.2.
A
HATÁLYOS
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
KAPCSOLATOS MEGÁLLAPÍTÁS

KÖVETELMÉNYEKKEL

A bányászat fejlesztése a település gazdasági szerepkörének erősítését segíti elő a további helyi
munkalehetőség biztosítása mellett. A rendezéssel érintett ingatlanok területfelhasználásának
módosítása szükséges a bányászati tevékenység területi kiterjesztéséhez, az erdőpótlás területeinek a
meghatározásához.
A módosítás során a rendezéssel érintett telkek területfelhasználásának és övezeteinek a módosítása
illetve az ökológiai hálózat elemeinek a pontosítása indokolt:
- Kb-B és E területfelhasználási egységek területi határának módosításával,
- Kb-B1 és Eg1 övezet területi határának módosításával,
- az ökológiai folyosó lehatárolásának a pontosításával.
A TSZT módosításával, a Kb-B övezetek és Eg övezetek területi kiterjedésének módosításával új
beépítésre szánt terület kijelölése nem történik.
Mivel új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, ezért a BIA érték számítása nem szükséges.
A rendezéssel érintett ingatlanok az országos ökológiai hálózat övezetének területét érintik, melyek
pontosítása szükséges.
A területfelhasználás váltással érintett területek az országos adattári erdőállomány 2-es sorszámú
erdőtagjainak részét érintik.
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II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT

1.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT

1.1.

A FEJLESZTÉSI IGÉNY ÉS A TERVEZETT ÁLLAPOT

A Rió Kőbánya Kft. Lőrinci II.- riolit bánya
területére a jóváhagyó hatósági határozat
alapján érvényes műszaki üzemi tervvel (MÜT)
rendelkezik
a 0207 hrsz-ú telek, a 0206 hrsz-ú telek egy
részének a 0208/1 hrsz-ú telek területére.
A bánya területének bővítése rövid és
középtávon a 206 hrsz-ú további egy
részterületén, és a 0208/2 hrsz-ú telek területén,
távlatban a 0208/3 hrsz-ú telek területén
tervezett.

A bányaterület, a bányatelek időben ütemezett meghatározásához - a tervezett rendeltetésre
figyelemmel – a hatályos településrendezési eszközökben már alkalmazott különleges beépítésre nem
szánt bánya Kb-B területfelhasználási egység és KB-B1 övezet területi lehatárolásának a módosítása
szükséges. A területfelhasználási egységek lehatárolásának a módosítása a fentiekkel összhangban:
-

-

a 0206 hrsz-ú telek egy részére, a 0208/2 hrsz-ú telek és a 0208/3 hrsz-ú telek területére terjed
ki; illetve
a Kb-B területfelhasználás kijelölése gazdasági erdő területfelhasználású területek (Eg)
felhasználásával történik, a csereerdő területei számára a 0216/1 és a 0216/3 hrsz-ú telkek
kerülnek meghatározásra; további módosítás
a 0216/3 „d” alrészlet területe több mint 20 éve gyümölcsössel betelepített, a telekrész
meglévő használatának megfelelő mezőgazdasági területfelhasználás (Má) és a szomszédos
területen érvényes Má2 övezet kerül rögzítésre.
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1.2. TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS VÁLTOZÁS

A 206 hrsz-ú telek b) alrészlete – a földhivatali adatok alapján is – kivett kőbánya. A földrészletet a
hatályos településszerkezeti terv Eg területfelhasználásban határozza meg. A 0206 hrsz-ú telek b)
kőbánya művelési ágú alrészlet egy részének távlatban bányaként történő hasznosítása érdekében
javasolt Kb-B területfelhasználásba sorolni.
A hatályos TSZT és HÉSZ a 0208/1 hrsz-ú telke már Kb-B területfelhasználásban és Kb-b1 övezetben
határozza meg, a területhez kapcsolódik Kb-b területfelhasználásban a 0206 hrsz-ú telek egy része,
ezen részterület kibővítése történik a 0206 hrsz-ú telek egy részére és a teljes 0208/2 hrsz-ú telek
területére, illetve a távlati bánya felhasználás érdekében a 0208/3 hrsz-ú telek területére.
Ezen jelzett területeken az Eg területfelhasználás Kb-B területfelhasználásra módosul.
A Kb-B területfelhasználás kijelölése olyan Eg területfelhasználású területeket érint, amely területek
nagy része nyilvántartásban szereplő erdőterület.
Az erdőterületek pótlásának területére a terv javaslatot tesz a Kb-B területfelhasználásban lévő 0216/1
hrsz-ú telek és a 0216/3 hrsz-ú telek egy részének Eg területfelhasználásba történő átsorolásával.
Az átsorolási javaslatot támasztja alá, hogy az OTRT és a HMTrT térségi szerkezeti terve a szóban forgó
telkek egy részét (a nyilvántartásban szereplő erdő területét) erdő térségi területfelhasználásban
határozza meg.
A tervezett erdőterület nagysága tartalmazza a Kb-B területfelhasználás kijelölésével csökkenő
erdőterületek pótlására alkalmas területeket, ezzel a település – településrendezési eszközökben
meghatározott – erdő területfelhasználású területeinek térmértéke nem csökken, az önkormányzat
területrendezési kötelezettségeiben az erdőterületek nagysága tekintetében nem változik.
A 0216/3 „d” alrészlet területét a Gödöllői
Tangazdaság
Zrt.
gyümölcsössel
betelepítette.
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Az alrészet használata teljes mértékben megegyezik a 0215 hrsz-ú telek használatával, a terület
tulajdonképpen a gyümölcsös egy része. A terület használatának megfelelően az alrészlet Kb-B
területfelhasználásból, a szomszédos területnek megfelelő Má területfelhasználásba kerül.
Ezen módosítások során új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik.

31
a hatályos szerkezeti tervlap kivonata

a szerkezeti tervlap tervezett módosítása
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A TSZT módosítása telekre vetített és területi adatait az alábbi táblázat tartalmazza:
hrsz.

0206

művelési ág

terület

hatályos területfelhasználás

tervezett területfelhasználás

erdő (E3)
(„a” alrészlet)

4477,3448m2
0,45 ha

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

16.245,5875 m2
1,62 ha

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

2441,1976 m2
0,24 ha

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

kivett
anyagbánya
(„b” alrészlet)
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erdő (E3)
(„c” alrészlet)

0207

kivett
anyagbánya

27.950,7009 m2
2,80 ha

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

20.242,9036m2
2,02 ha

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

28.956,4934m2
2,89 ha

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

14.042,6093m2
14,04 ha

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

14.821,8375 m2
1,48 ha

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

220.778,8236 m2
22,08 ha

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

erdő (E3)
0208/1
erdő (E4)

erdő (E3)
erdő (E4)

59.634,1249m2
5,96 ha

erdő (E3)

14.130,1529 m2
1,41 ha

erdő (E4)

55.767,9937 m2
5,57 ha

0208/2

0208/3

0209

erdő
(E3)

0213

kivett saját
használatú út

5563,3755 m2
0,56 ha

közúti
közlekedési
terület

közúti
közlekedési
terület

0216/1
(csereerdő
terület)

kivett
meddőhányó
(„a” alrészlet)

11.022,3803 m2
1,10 ha

különleges
beépítésre nem

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület
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szánt bánya
terület
(Kb-B)

erdő (E2)
(„b” alrészlet)

kivett
meddőhányó
(„a” alrészlet)

19.560,4620 m2
1,96 ha

112.096,9783 m2
11,21 ha

0216/3
(csereerdőterület)

erdő (E2)
(„b” alrészlet)

erdő (E2)
(„c” alrészlet)

kivett
meddőhányó
(„d” alrészlet)

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)
gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

25.605,3941 m2
2,56 ha

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

9806,7834 m2
0,98 ha

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

különleges
beépítésre nem
szánt bánya
terület
(Kb-B)

általános
mezőgazdasági
terület
(Má)

8425,7823m2
0,84 ha
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A Kb-B területfelhasználás és az Eg területfelhasználás kijelölése az alábbi módon érinti az adattári
erdő területeit:
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Az ábrán látható, hogy a Kb-B és Eg területfelhasználás kijelölése a nyilvántartott erdők felhasználása
tekintetében és a hatályos településszerkezeti tervben meghatározott erdő területfelhasználás
tekintetben is egyensúlyt biztosít.

A módosítás területi arányait az alábbi táblázat tartalmazza:
meglévő
tervezett
158 174,6570 m2
15,81 ha
Eg
Kb-B
meglévő
tervezett
158 531,5361 m2
15,85 ha
Kb-B
Eg
A fenti adatokkal igazolt, hogy a település közigazgatási területére vetítve a módosítással az erdő
területfelhasználásba sorolt területek mértéke nem csökken.
területfelhasználás
változás

Az adattári erdőt érintő változások területi adatai, a területfelhasználás változásának
összefüggésében:
országos adattári
erdőterület
felhasználásának mértéke

meglévő
Eg

tervezett
Kb-B

158 174,6570 m2

15,81 ha

erdő
területfelhasználásba
sorolás országos adattári
erdőterület
érintettséggel, nem valós
erdő területen

meglévő
Kb-B

tervezett
Eg

158 531,5361 m2

15,85 ha

országos adattári
erdőterület erdő
területfelhasználásba
sorolása

meglévő
Kb-B

tervezett
Eg

36 462,6334 m2

3,65 ha

erdő
területfelhasználásba
sorolás kijelölése országos
adattári erdőterület
érintettség nélkül

meglévő
Kb-B

tervezett
Eg

122 068,9027 m2

12,22 ha

1.3.
BIOLÓGIAI
KÖVETELMÉNYE

AKTIVITÁSÉRTÉK

EGYENLEG

FENNTARTÁSÁNAK

A módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár. Az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény 7.§ (2) bekezdés b) alpontja szerint, csak új beépítésre szánt terület kijelölése
esetén szükséges a biológiai aktivitásérték egyenleg biztosítása:
„… új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,”

APERTE STUDIO
1031 Budapest, Városfal köz 6. III.em.11.
studioaperte@gmail.com, +36-30-670-7530

36

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása

1.4. TERVEZETT ÖVEZETVÁLTOZÁS, ÚJ ÖVEZET BEVEZETÉSE

A hatályos helyi építési szabályzat módosítása kizárólag a szabályozási tervet érinti.
A szabályozási tervben a TSZT módosítási javaslatnak megfelelően történik az övezetmeghatározás:
- az újonnan kijelölt Kb-B területfelhasználású területen Kb-B1 övezet,
- az újonnan kijelölt E területfelhasználású területeken Eg1 övezet,
- az újonnan kijelölt Má területfelhasználású területen Má2 övezet,
- az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának az övezeti lehatárolása az a) illetve a b) javaslat
szerint.
Az alkalmazott övezeti előírásokban módosítás nem indokolt, a módosítással a hatályos előírások
érvényesülnek a következőkben is.
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a szabályozási terv kivonata

a szabályozási terv tervezett módosítása
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szabályozási terv módosítási javaslata
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1.5. ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETEINEK PONTOSÍTÁSA

A területre vonatkozó ökológiai hálózati érintettség tekintetében a hatályos jogszabályok és adatbázis
az ellentmondásait és a tervezett területfelhasználási rendszert a következő ábrák mutatják be:
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ökológiai folyosó a HMTrT alapján

ökológiai folyosó hatályos TSZT alapján

ökológiai folyosó és pufferterület az OKIR alapján

APERTE STUDIO
1031 Budapest, Városfal köz 6. III.em.11.
studioaperte@gmail.com, +36-30-670-7530

a tervezett szerkezeti tervlap

Petőfibánya településrendezési eszközeinek eseti módosítása

A tervezett szerkezeti tervlap és SZT a 0206/b, a 0208/1 és a 0208/2 hrsz-ú telkeket érintően az OKIR,
a 0209 hrsz tekintetében a meglévő, a 0208/3 hrsz-ú telek tekintetében a tervezett területfelhasználás
figyelembevételével az ökológiai folyosó lehatárolását pontosítja az alábbiak szerint:

40

A pontosítás a Trtv. 23. § (2) bekezdés és a 22. § figyelembevételével javasolt:
„22. § * A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési terv készítése
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását
mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben
meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni.
23. § (1) * A megyei területrendezési tervek készítésénél az OTrT. vagy a területrendezésért felelős
miniszter 19. § (4) bekezdésében meghatározott rendelete szerinti térségi övezeteinek lehatárolásához
képest a térségi övezetek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott - illetékes téradatgazdák egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti
esetet. Ha az illetékes téradatgazdának az országos övezet lehatárolására vonatkozó pontosított
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben vagy a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti
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rendeletében meghatározott övezeti lehatárolástól, a megyei területrendezési tervben a megyei
önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.
(2) * A településrendezési terv készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi
övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott - illetékes téradatgazdák egyetértése esetén változtathatók meg,
kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes téradatgazdának a térségi övezet lehatárolására vonatkozó
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti
rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti
lehatárolástól, a településrendezési terv készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb
lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.”
A BNPI adatszolgáltatása még nem érkezett meg, a fejezet a beérkező adatszolgáltatás alapján
felülvizsgálandó.
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2.
TERÜLETRENDEZÉSI
BEMUTATÁSA

TERVEKKEL

VALÓ

ÖSSZEFÜGGÉSEK

Petőfibánya Község településrendezési eszközeinek eseti módosítása kapcsán figyelembe kell venni a
magasabb szintű jogszabályokat, így vizsgálni szükséges az országos és a megyei területrendezési
terveket, hogy a tervezett fejlesztés, beruházás megvalósíthatósága érdekében eszközölt rendezési
tervi módosítás ezen hatályban lévő magasabb szintű jogszabályokkal ne legyen ellentétes.
A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.
2.1. AZ ORSZÁGOS ÉS MEGYEI SZERKEZETI TERV MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Magyarország és kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Trtv.) 2019. január 2‐án lépett hatályba. A Trtv. második része foglalja magába az
Országos Területrendezési Tervet (OTrT), melyet Petőfibánya vonatkozásában figyelembe kell venni,
továbbá Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének Heves Megye Területrendezési Tervéről
szóló 5/2020. (V.7.) önkormányzati rendeletét (HMTrT).
Az Ország Szerkezeti terve meghatározza az ország területfelhasználási rendszerét, a települések
térbeli rendjét, az országos műszaki infrastruktúra‐hálózatokat és az egyedi építmények térbeli
rendjét, és ezek összefüggéseit.
A rendezéssel érintett terület erdőgazdálkodási térségben helyezkedik el, mely térségi területi
kijelölést a megyei területrendezési terv pontosít tovább. Így a Trtv. 11.§-a szerint a települési
területfelhasználási egységek kijelölése során a megyei területfelhasználási kategóriákat kell
figyelembe venni a térségi övezeti szabályok együttes figyelembe vételével. Az OTrT szerkezeti
elemei nem érintik a rendezési területet.

Trtv. 2. melléklete: OTrT Szerkezeti Tervlap kivonata
APERTE STUDIO
1031 Budapest, Városfal köz 6. III.em.11.
studioaperte@gmail.com, +36-30-670-7530
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HMTrT. 2. melléklete: Heves Megye Szerkezeti Terv kivonata
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A Trtv. és az ezzel térségi területfelhasználásban azonos tartalmú HMTrT térségi szerkezeti tervek
térségi területfelhasználási rendszere az alaptérképbe illesztve
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A változással érintett terület a tervezett Kb-B területfelhasználás tekintetében erdőgazdálkodási
térségben, a tervezett Eg területfelhasználás tekintetében részben erdőgazdálkodási részben
mezőgazdasági térségben és a tervezett Má területfelhasználás tekintetében egészben
mezőgazdasági térségben található. A rendezéssel érintett területeket az országos műszakiinfrastruktúra hálózat elemei nem érintik.
A településrendezési eszközök készítésénél a megyei területfelhasználási kategóriákon belül a Trtv.
11.§ előírásait kell alkalmazni.
„11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a
településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével
a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére
vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó
szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan
lehatárolni;
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem
jelölhető ki;
c) a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt
beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú erdőterület,
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület, továbbá különleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell
sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani;
d) a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;
e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően
honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület települési övezetbe kell
sorolni.”

A tervezés során 15,81 ha különleges beépítésre nem szánt bánya terület területfelhasználás kerül
kijelölésre erdőgazdasági térségen belül.
Az erdőgazdálkodási térségnek való megfelelőséget az erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint
kell igazolni (lásd lentebb az országos térségi övezetek erdők övezetére vonatkozó igazolásnál).
A tervezés során 12,22 ha gazdasági erdőterület (Eg) területfelhasználás és 0,84 ha általános
mezőgazdasági terület (Má) területfelhasználás kerül kijelölésre mezőgazdasági térségen belül.
A mezőgazdasági térségnek való megfelelősség:
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a
településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével *
…
b) * a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell
sorolni, a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető
ki;

A kijelölés során:
15,85 ha Eg területfelhasználás kerül kijelölésre, a településen az Má területfelhasználású
területek nagysága a módosítás során nő, az Eg kijelölés megfelel a TrTv. 11. § - ban foglalt
követelményeknek.
OTrT-ben
meghatározott
terület (ha)

Trtv. által
előírt
megfelelés
(ha)

TSZT-ben
kijelölt
terület (ha)

Felhasználható
terület (ha)

Módosítás során
felhasznált
terület (ha)

589

441,75
(75 %)

444,52
(75,44 %)

2,77

-0,84
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Módosítás után
felhasználható
további terület

3,61
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2.2. AZ ORSZÁGOS TÉRSÉGI ÖVEZETEK MEGÁLLAPÍTÁSAI

A Trtv. részeként az Országos Területrendezési Terv országos övezetei és a Trtv. 19.§ (4) bekezdése
alapján a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM) által megállapított országos övezetek közül az
alábbiak érintik Petőfibánya közigazgatási területét, azonban a rendezéssel érintett területet nem
érintik:
•
•
•

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete,
Jó termőhelyi adottságú szántók övezete,
Erdőtelepítésre javasolt terület övezete.
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HMTrT.: Ökológiai hálózat magterületének és ökológiai folyosójának övezete

HMTrT.: Erdők övezete
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HMTrT: Tájképvédelmi terület övezete

2.2.1. AZ ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK
ÖVEZETE
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Trtv ökológiai hálózat övezetének (ökológiai folyosó) kivágata az alaptérképpel
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14. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete
26. § (1) * Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a
Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget
határoz meg - csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési
tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai hálózat
ökológiai folyosója természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha
a) a települési területet az ökológiai hálózat ökológiai folyosó, vagy az ökológiai hálózat magterület és az ökológiai
hálózat ökológiai folyosó körülzárja, továbbá
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(3) A (2) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt terület csak az állami
főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak a területrendezési hatósági eljárása során
kiadott területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az
ökológiai hálózat magterület és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
(4) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok
elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes
élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó
műszaki megoldások alkalmazásával jelölhetők ki és helyezhetők el.
(5) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben új
célkitermelőhely és külfejtéses művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külfejtéses művelésű
bányatelek horizontálisan nem bővíthető.
15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
27. § (1) * Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti
Agglomeráció Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg
- csak olyan megyei területfelhasználási kategória és megyei övezet, valamint a településrendezési tervben olyan
övezet és építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai folyosója és pufferterülete
övezetek természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) * Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében - a (3) bekezdésben meghatározott feltétel kivételével - a
településrendezési terv beépítésre szánt területet csak abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület
vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve települési térséget határoz meg, beépítésre
szánt terület a (2) bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is kijelölhető.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben
célkitermelőhely nem létesíthető.

A Kb-b területfelhasználásra kijelölt terület a 0208/3 hrsz-ú telek kivételével az OKIR adatai alapján az
ökológiai hálózat pufferterülete. Az adatokalapján a hatályos településrendezési eszközökben az
ökológiai folyosó lehatárolásának a pontosítása tervezett, a következőkben ismertetett tartalom
szerint.
A területen célkitermelőhely létesítése nem tervezett, a bányászati tevékenység folytatása kizárólag
a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával tervezett. A
tervezet megfelel az idézett követelmények.
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A 0208/3 hrsz-ú telek tekintetében az ökológiai folyosó lehatárolásának a pontosítása tervezett, a
következőkben ismertetett tartalom szerint.

ökológiai folyosó a HMTrT alapján

ökológiai folyosó és pufferterület az OKIR alapján

A 2018-ban elfogadásra került településrendezési eszközökben az országos ökológiai hálózat térségi
övezeteinek területi lehatárolása eltér a fentiektől.

adatszolgáltatás nem érkezett meg

Az országos ökológiai hálózat övezetének területi
lehatárolása a szabályozási tervlapon a
rendezéssel érintett terület tekintetében

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság által
szolgáltatott országos ökológiai hálózat
övezetének területi lehatárolása az alaptérképen

A módosítás során az ökológiai hálózat térségi övezetének területi lehatárolásának pontosítása
javasolt az alábbiak szerint:
A tervezett szerkezeti tervlap és SZT a 0206/b, a 0208/1 és a 0208/2 hrsz-ú telkeket érintően az OKIR,
a 0209 hrsz tekintetében a meglévő, a 0208/3 hrsz-ú telek tekintetében a tervezett területfelhasználás
figyelembevételével az ökológiai folyosó lehatárolását pontosítja az alábbiak szerint:

APERTE STUDIO
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A pontosítás a Trtv. 23. § (2) bekezdés és a 22. § figyelembevételével javasolt:
„22. § * A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési terv készítése
során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását
mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben
meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni.
23. § (1) * A megyei területrendezési tervek készítésénél az OTrT. vagy a területrendezésért felelős
miniszter 19. § (4) bekezdésében meghatározott rendelete szerinti térségi övezeteinek lehatárolásához
képest a térségi övezetek - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
meghatározott - illetékes téradatgazdák egyetértése esetén változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti
esetet. Ha az illetékes téradatgazdának az országos övezet lehatárolására vonatkozó pontosított
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben vagy a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti
rendeletében meghatározott övezeti lehatárolástól, a megyei területrendezési tervben a megyei
önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.
(2) * A településrendezési terv készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv térségi
övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak - az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
kormányrendeletben meghatározott - illetékes téradatgazdák egyetértése esetén változtathatók meg,
kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes téradatgazdának a térségi övezet lehatárolására vonatkozó
adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti
APERTE STUDIO
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rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben meghatározott övezeti
lehatárolástól, a településrendezési terv készítése során a települési önkormányzat számára kedvezőbb
lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.”
A BNPI adatszolgáltatása még nem érkezett meg, a fejezet a beérkező adatszolgáltatás alapján
felülvizsgálandó.
A területfelhasználás váltással és az ökológiai hálózat pontosításával az összhang az illetékes
téradatgazda egyetértése esetén biztosított.
2.2.2. ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉG ÉS ERDŐK ÖVEZETE
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Trtv erdők övezete kivágata az alaptérképpel
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A módosítás során 3,65 ha országos adattári erdőállomány kerül kijelölésre a különleges
beépítésre nem szánt bánya területből gazdasági rendeltetésű erdőterület.
A hatályos TSZT az erdők övezete területén jelenleg
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OTrT erdők övezete

HMTrT erdők övezete

OTrT és HMTrT erdők övezetének összehasonlítása

Adattári erdőterület érintettsége a bányaterület
bővítése kapcsán

Petőfibánya község teljes közigazgatási területére még nem készült el az új Trtv. és HMTrT szerinti
összhangigazolás. Jelen módosítás során csak a rendezés tekintetében van lehetőség az
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összhangigazolás elkészítésére. Jelen rendezéssel érintett területet a hatályos terv erdőterület
területfelhasználásban jelöli, ezért az erdők övezetére vonatkozó mérleg elkészítése és az előírásoknak
való megfelelőség biztosítása érdekében szükséges.
A TSZT módosítás során, a rendezéssel érintett terület tekintetében:
- erdők övezetében már kijelölt Kb-B területfelhasználás területe: 12,2 ha
- erdők övezetében újonnan kijelölt Kb-b területfelhasználás területe: 15,81 ha
- erdők övezetében újonnan kijelölt erdő területfelhasználás területe: 3,65 ha
- a rendezéssel érintett területen Kb-b területfelhasználásból kijelölt erdő terület: 15,81 (-3,65)

A térségi szabályoknak való megfelelőséget az alábbi táblázat mutatja be:
OTrT-ben
meghatározott
erdő övezet
területe (ha)

236
5%-a 11,8 ha >
224,2 ha

TSZTben
kijelölt
terület
(ha)

Trtv. által
előírt
megfelelés
(ha)
224,28 ha
területnek kell
lennie, ebből
más tf: – 12,2,
összesen: 212
ha amelynek
95 % – a 201,4
ha

Felhasználható
terület (ha)

224,28

Módosítással érintett terület
erdő övezetben (ha)

-15,81 ha erdő tf.
+ 15,85 ha erdő tf.

Az ESZ adatszolgáltatása még nem érkezett meg, a fejezet a beérkező adatszolgáltatás alapján
felülvizsgálandó.

A tervezett módosítás megfelel a Trtv.-ben meghatározott előírásoknak.
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2.2.3. A TÁJKÉPVÉDELMI ÖVEZET

53

Trtv. tájképvédelmi övezetének kivágata az alaptérképpel

Az MvM rendelet által meghatározott, övezetre vonatkozó általános előírások:
„4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről szóló
törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában –
meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a településképi követelményeket.
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(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus hírközlési és energetikai
infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell
megvalósítani.”

A módosítás során történő területfelhasználás váltással az összhang biztosított, a gazdasági beruházás
jóváhagyó hatósági határozat alapján érvényes bányaműszaki üzemi tervvel rendelkező területen és
ahhoz közvetlenül kapcsolódó területen tervezett. A tájképvédelmi terület övezetében meglévő és
tervezett bányászati tevékenység a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások
alkalmazásával tervezett.
A bányászat okozta tájsebet, a bányászati tevékenység végeztével a lehető legnagyobb mértékben
mérsékelni szükséges, a terület fenntartható módon történő rekultivációjára a bányászati tevékenység
megszűnését követően kerül majd sor.
Ezen felül a hatályos HÉSZ a tájképvédelmi területre az alábbi előírást teszi, mely jelen tervezési feladat
vonatkozásában is érvényes:
„5.§ (1) A település területén található természeti, tájképi értékek megóvását biztosítani kell.
(2) A tájhasználat során biztosítani kell a táji jellegzetességek, a jellemző természetes rendszerek
megóvását:
a) a kialakult geomorfológiai formák megőrzendők;
b) a település külterületén a vízfolyások, utak mentén fekvő fasorok, erdősávok megtartandók; a
vízfolyások mentén lévő galérianövényzet megőrzendő;
c) külterületen a fasorokba, erdősávokba csak tájhonos, a területre jellemző, lombhullató
fafajok telepítendők.”

A tervezett módosítás megfelel a Trtv.-ben meghatározott előírásoknak.
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2.2.4. A MEGYEI TÉRSÉGI ÖVEZETEK MEGÁLLAPÍTÁSAI
A megyei övezetekre vonatkozó általános előírásokat a 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet állapítja meg.
Az alábbi övezetek érintik Petőfibánya Község közigazgatási területét, és a rendezéssel érintett
területet.

HMTrT: Földtani veszélyforrás területének övezete
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HMTrT: Tájrehabilitációt igénylő terület övezete

HMTrT: Összenövéssel érintett települések övezete
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Az övezetekre vonatkozó előírásokat a miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM
rendeletet és a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökének 5/2020. (V. 7.) önkormányzati
rendelete (HMTrT) tartalmazza:
MvM – Földtani veszélyforrás terület övezete

A hatályos településszerkezeti terv leíró munkarésze rögzíti, hogy Petőfibánya településen ilyen terület
nem található:
„A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Bányászati Osztály a település közigazgatási
területén felszínmozgást nem tart nyilván.”

A tervezett módosítás megfelel a HMTrT -ben meghatározott előírásoknak, a módosítás kapcsán
az összhang az övezet tekintetében biztosított.
HMTrT – Tájrehabilitációt igénylő terület övezete
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A rendezéssel érintett terület a településszerkezeti tervben és ezzel összhangban a Helyi Építési
Szabályzatban a használatának megfelelő különleges beépítésre nem szánt bánya terület
területfelhasználásban és övezetben kerül meghatározásra. A HÉSZ-ben rögzítésre kerül, a bányászati
tevékenység végeztével, hogy a felhagyott bányaterület tájrendezéssel történő helyreállításáról a
tulajdonosnak gondoskodnia kell.
A felhagyott homokbánya területén erdőtelepítés tervezett, ezzel és – többek között - a térségi erdő
területfelhasználással is összhangban a tervezés során Eg területfelhasználás kerül meghatározásra.
A tervezett módosítás megfelel a HMTrT -ben meghatározott előírásoknak, a módosítás kapcsán
az összhang az övezet tekintetében biztosított.
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HMTrT – Összenövéssel érintett települések övezete

A területfelhasználás változással érintett területek Lőrinci, Ecséd, Rózsaszentmárton, Apc és
Zagyvaszántó települések közigazgatási határától több, mint 500 méterre vannak. A módosítás nem
jár új beépítésre szánt terület kijelölésével, valamint jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdasági
terület területfelhasználási egység kijelölésével sem.
A tervezett módosítás megfelel a HMTrT -ben meghatározott előírásoknak, a módosítás kapcsán
az összhang az övezet tekintetében biztosított.
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ

1.

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Határozat-tervezet

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2022 (…..) sz. határozata
Petőfibánya Község 67/2018. (V. 30.) Kt. sz. határozattal megállapított Településszerkezeti
tervének módosításáról
Petőfibánya Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. §-ban foglaltak alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva, az alábbi döntést hozza:
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1. Petőfibánya közigazgatási területére vonatkozóan elfogadja és jóváhagyja:
a) jelen határozat 1. mellékletét: Petőfibánya Településszerkezeti Terv (a továbbiakban: TSZT) 6.
mellékletébenszereplő szerkezeti tervlap módosító tervlaprészletét,
b) jelen határozat 2. mellékletét:
2.1. a TSZT 2. melléklet 2. Változással érintett területek fejezetét módosító kiegészítést
2.2. a TSZT 3. melléklet Területi mérleg fejezetét módosító kiegészítést
2.3. a TSZT 4. melléklet a Területrendezési tervvel való összhang igazolása fejezet kiegészítését, a
módosítással érintett területekre vonatkozó térségi összhang igazolást.
2. Jelen határozattal elfogadott, 1. pont szerinti TSZT módosítással a település közigazgatási
területére vetített biológiai aktivitás érték nem változik, új beépítésre szánt terület kijelölése nem
történik.
3. E határozat elfogadását követően a település közigazgatási területén készülő szabályozási terveket
a módosított Településszerkezeti Tervvel összhangban kell elkészíteni.
Jelen határozat a közlését követő napon lép hatályba.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy jelen településszerkezeti terv módosításáról szóló határozat
közlését az elfogadást követő legkésőbb 10. napon tegye meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester
azonnal
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A …/2021. (… …) sz. határozat 1sz. melléklete
Petőfibánya Településszerkezeti Tervének módosító tervlapjai

következő oldal
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A …/2021. (… …) sz. határozat 2sz. melléklete
2.1. a TSZT 2. melléklet 2. Változással érintett területek fejezetét módosító kiegészítés

Ssz.

Hatályos
területfelhasználás

Biológiai
aktivitás
értékmutató

Tervezett
területfelhasználás

Biológiai
aktivitás
értékmutató

Terület
nagyság
(ha)

Számított
biológiai
aktivitás
érték

15,81

-139,128

Beépítésre nem szánt területek átsorolása

D20

Gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

9

Különleges
beépítésre nem
szánt terület Bánya

0,2

Indoklás: A területen élő bányatelek már megállapításra került, továbbá a bányatelek bővítése
történik több ütemben, melynek első ütemében már a terület egy része művelés alól kivonásra
került.

D21

Különleges
beépítésre nem
szánt terület Bánya

0,2

Gazdasági
rendeltetésű
erdőterület

9

15,85

+139,48

Indoklás: A területen felhagyott bányaterület található, melynek rekultiválása utána a terület
erdősítésre kerül csereerdő területként összhangban a D20 sorszámú módosítással, ahol
országos adattári erdőterület kerül felhasználásra.
2.2. a TSZT 3. melléklet Területi mérleg fejezetét módosító kiegészítés
TERÜLETI MÉRLEG
Területfelhasználási kategórai

ha

%

Beépítésre nem szánt terület
Eg

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

165,76

Kb-B

Különleges beépítésre nem szánt terület – 27,67
Bánya

Má

Általános mezőgazdasági terület

542,53
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14,93
42,98

3,87
48,88
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2.3. a TSZT 4. melléklet a Területrendezési tervvel való összhang igazolása fejezet kiegészítése,
a módosítással érintett területekre vonatkozó térségi összhang igazolás

OTrT-ben
Térségi
meghatározott
területfelhasználás
terület (ha)

TSZTben
kijelölt
terület
(ha)

OTrT által
előírt
megfelelés
(ha)

Erdőgazdálkodási
236
224,2
térség
Megyjegyzés: 2018. évi CXXXIX. törvény alapján
Mezőgazdasági
589
441,75
térség
Megjegyzés: 2018. évi CXXXIX. törvény alapján

Országos és megyei
övezet megnevezése

Adatszolgáltatás
alapján lehatárolt
terület (ha)

További
felhasználható
terület (ha)

Megfelelés

212,12

445,36

TSZT-ben kijelölt
területe (ha)

Ökológiai folyosó
279,72
260,62
övezete
Illetékes téradatgazda egyetértése alapján.
Az övezet területén új beépítésre szán terület nem került kijelölésre.
Erdők övezete
236
212,12
Lásd az erdőgazdálkodási térségnél.
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3,61

√

Megfelelés
93,17%
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2.

A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA

Rendelet-tervezet

Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (….) kt. rendelete
Petőfibánya Helyi Építési Szabályzatáról szóló
12/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Petőfibánya Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. § (6)
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési
eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Tr.) 32. § (1) bekezdés c) pont és 32. § (6) bekezdése a) pont szerinti eljárásban a Tr. 9.
számú mellékletben megjelölt véleményezési jogkörben eljáró szervek, és az érintett területi és
települési önkormányzatok, illetve a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a partnerek
véleményének kikérésével az alábbi rendeletet alkotja:

1. §
Jelen rendelet melléklete: 1. melléklet: SZT-2m Szabályozási Tervlapok.
2. §
Petőfibánya helyi építési szabályzatáról szóló 12/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: HÉSZ) 1. § (2) bekezdésében az „SZT-2” szövegrész helyébe az „SZT-2 m1” szövegrész
lép.
3.§
A HÉSZ 37. § - a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az Eg-1 övezetben kivett, meddőhányó művelési ágban lévő telek erdőtelepítése a bányászati
tevékenység befejezését követően történhet.”
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4. §
A HÉSZ 1. mellékletében szereplő SZT-2 jelű Szabályozási Tervlap helyébe jelen rendelet 1. melléklete
szerinti SZT-2m1 jelű Szabályozási Tervlap lép.

5. §
Záró rendelkezések
(1)
(2)

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

Petőfibánya, 2022.

Polgármester

Jegyző
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A …/2021. (… …) kt. rendelet 1 melléklete
Petőfibánya Szabályozási Tervének módosító tervlapja

következő oldal

A véleményezési anyag csak a módosító tervlaprészletet tartalmazza, a rendelet-tervezet szerinti
módosítással összeszerkesztett „SZT-2m1” tervlap a záró véleményezésre kerül összeállításra.
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2.

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRŐL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
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