
Karcag Városi Önkormányzat
Polgármestere

Javaslat
Karcag Város Településrendezési eszközeinek 2019. évi 2. módosításához kapcsolódó

környezeti vizsgálat szükségességére

Karcag város településrendezési eszközeinek 2019. évi 2. módosítása — teljes eljárás szerint -

folyamatban van. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2 2005. (I.
II.) Korm. rendelet I ~ (3) bek. a) pontja szerint a településrendezési tervek módosításánál
ameimyiben az a település egy részére készül a várható környezeti hatásuk jelentőségenek
eseti meghatározása alapján döntendő el a környezeti vizsgálat szükségessége.

Az erről szóló döntést a Képviselő-testület hozza meg a jogszabályban előírt, a környezet
védelméért felelős szervek véleményének kikérésével.

A rendelet előírásai szerint kikérésre került a környezet védelméért felelős államigazgatási
szervek szakmai véleménye. A megkérdezett államigazgatási szervek közül az alábbiak küldték
meg véleményüket: ____________

1. Budapest Fővárosi Kormányhivatal Építésügyiés Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási_.
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Budapest

2. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Allami
Főépítésze, Szolnok

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya,
Szolnok

4. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztálya, Szolnok

5. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Szolnok

6. JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Szolnok
7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
8. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Erdőfelügyeleti

osztálya, Debrecen

A válaszadó államigazgatási szervek egyike sem tartotta szükségesnek a környezeti vizsgálat
lefolytatását.

A beérkezett vélemények az előterjesztés mellékletét képzik.

Az eltérő vélemények hiányában egyeztető tárgyalás lefolytatására nem volt szükség.

Össze2zés: Karcag Városi Önkormányzat településfejlesztési céljainak eléréséhez a
jelenleg hatályos Karcag Város Településszerkezeti tervének és Karcag Város Helyi
Epítési Szabályzatának és Szabályozási tervének módosítása szükséges. A
településrendezési eszközök módosításához környezeti vizsgálat lefolytatása nem
szükséges.

122 A javaslatot készitette: Aljegyzői !roda: Törven3 essegi ellenorzest vegezte

Farkas Renáw Dr Czap Enikő Rozsa Sandor
rőepitesz aljegyző jegyzo



A fentiek alapján kérem a javaslat megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.

..../2019. (V.30.) „kt.” sz. h a tár o z at
Karcag Város Településrendezési eszközeinek 2019. évi 2. módosításához kapcsolódó
környezeti vizsgálat szükségességéről

Karcag Városi Önkormányzat Képviselő — testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. * (1) bekezdés 1. pontjában
biztosított feladatkörében eljárva, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. ~‚ 4. ~‚ 5. * (3) bekezdésében foglaltak
alapján az alábbiak szerint dönt:

A Képviselő-testület Karcag Város Településrendezési eszközeinek 2019. évi 2. módosításához
kapcsolódó környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek.

Erről értesül:
1. Karcag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének tagjai, lakhelyükön
2. Karcag Városi Onkormányzat Polgármestere, helyben
3. Karcag Városi Önkormányzat Jegyzője, helyben
4. Karcagi Polgármesteri Hivatal Aljegyzői Iroda, helyben
5. Farkas Renáta főépítész, 5000 Szolnok, Dr. Sebestény Gy. út 24/A II/Ó
6. Karcagi Polgármesteri Hivatal, Dr. Kovács László jogi referens, helyben.
7. EX! Epítésziroda Kit., 5000 Szolnok, Hunyadi Út 41.
8. Budapest Fővárosi Kormányhivatal Epítésügyi és Orökségvédelmi, Hatósági, Oktatási

és Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Budapest
9. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Allami

Főépítésze, Szolnok
10. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya, Szolnok
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati

Osztálya, Szolnok
12. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Szolnok
13. JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály, Szolnok
14. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
15. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Erdőfelügyeleti

osztálya, Debrecen

Karcag, 2019. május 6.

László:)(
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Dobosi László polgármester Úr részére

Karcag Város Önkormányzata

5300 Karcag
Kossuth téri.

Iktatószám: BP/1 006/00143-3/2019.
Ügyintéző: Bozóki-Ernyey Katalin
Telefonszám: 1/795-9032
E-mail: bozoki-ernyey. katal in(~ bfkh.gov. hu
Tárgy: Tárgy: Karcag Város részterületeire

vonatkozó településrendezési eszközök
módosítása — örökségvédelmi vélemény
környezeti vizsgálat szükségességének
meghatározása tárgyában
Hiv. szám: PH/4606-2/2019.
Ügyintézőjük: Farkas Renáta

Tisztelt Polgármester Úr!

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre a 2/2005. (1.11.)
Kormányrendelet 4. ~ (2) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló
szakanyagok alapján műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból

nem tartom szükségesnek

a környezeti vizsgálat lefolytatását.

A tervezett módosítások a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás (továbbiakban:
Nyilvántartás) adatai alapján örökségi érdeket nem sértenek. Felhívom a figyelmüket arra, hogy az a.3
jelű módosítás által érintett 0278/4 helyrajzi számú ingatlan közelében régészeti lelőhely található,
nyilvántartási azonosító száma 68627.

Felhívom az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a további hatósági eljárások során biztosítani kell az
örökségvédelmi szempontok érvényesülését és az elsőfokú örökségvédelmi hatóság (Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és
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Örökségvédelmi Osztály,
LXIV. törvény 62. ~ a) pontja

Erröl értesül:
1. Cimzett

5000 Szolnok Ady Endre űt 9.) a kulturális őrökség védelméről szóló 2001. évi
szerinti állásfoglalását ki kell kérni.

dr. György István
korniánymegbízott megbízásából:

2. Jász-Nagykun~Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztály
Épitésügyi és Örökségvédelrni Osztály, 5000 Szolnok Ady Endre út 9.

Budapest 2019. március 19.

Tisztelettel:

Tóth Ferenc
osztályvezető
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

KoI~MÁNyKIEcufzoirJ KABINET ~RGAGI POLGÁRMESTFRI HIVATAL

Dobos László polgármester ár é~e7~~ 2019 hARC 2 1
részére ‘.,~ .

~ h :I(aicag Váiosőnkoimlnyzita C /

Karcag
Kossuth téri.
5300

Iktatószá in: jN/40/00018-2/2019,
Tárgy: Karcag v~ros településrendezési eszközeinek

módosításához kapcsolódó környezeti viz»sgálat
szükségességének eldöntésére irányuló eljárás

Melléklet: —

Ügyintéző: Bíró Szilvia
Telefon: 56/523-930

Tisztelt Polgármester Úrl

Hivatkozással „Véleménykérés~ tárgyú, P1-1/1606-2/2019 számú leveleic, Karcag Város
településrendezási eszközeinek módosításához kapcsolódóan, az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (L U.) Korai, rendelet (továbbiakban:
KvR.) 4. ~ (2) bekezdése értelniében a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez
az alábbi véleményt adorn:

A rendelkezésemre Mió dokumentumok, iníormációk alapján a településrendezési eszközeik
tervezett niódosításaiból, azaz

a. I a Vasút utca Lk—4, Ik—S építési ÖVCZVILIbL’II, a Zöldfa utca Lk—4, Lk—8 építési oreztr’zbefl, a

Széchenyi sgt. végének I k—4 építési üre:riében, a Kói ház utca Lk—8 építési ötceiéteiz, a
Kisújszállási Út LJÍ—4, Dc—S építés; éz’cz~’;tc;;, a IKeled utca Dc—? építési uc’e:!tétka az
építési övezeti elóirások nír?soni J’cépítési ;;ióILöi —~ jitt:~j];üíJjüji Phi beépítést

történő módositásából;

a.2. garázsépités esetén a Város teljes területén, valamint a Madat asi Út TeiepüIé~Iö:pon U
tk\’yes terifletfelliasználású Vt—3 építési ÖZQ’:ett’e sorolt ‚saladi bázas beépítésű
szak a sz án a legh zseb!) éj at; réz; rn; 1; ig;%s; Í’~ in z ~‘n ml Ia or 5 elé i’ll ~ rJ’ mód L’ si tá s á bél;

50CC Szorriar.. Runner Lass Li 2 SCSI Szonol. Pr Ill TUnis:; ;5ű; 525 551 Fa. 75 709
na! kh ;‘iurn. fcep.soszá as: ass hu lenl~p ‚‘‘‘.‘o Onion. fl.so!3! at!



a.3. a 0278/4 helyrajzi szán’ú földrészlet területének ÁUalűnos ;nrzőgazdasági terület
felhasználási rnódból —. Turisztikai célú különleges teraletfelhaszMiási módba tör t&Ő
á tsorolásából;

a.4. a 0399 helyrajzi számú földrészleten működő üzem — jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kijelölt — veszélyességi övezetének a
településszerkezeti tervben történő feltüntetéséből;

a.5. a 955 helyrajzi számú, Zádor út 3. szám alatti Kisvúrosias lakó területfelhasználású,
részben Lk-~5, részben Lk—2 építési övezetekbe sorolt íöldrészletre vonatkozóan, a helyi
építési szabályok módosításából;

a.6. a Gazdasógi területfelhasználású Cip-12 építési övezct(25n a legvagijobb építmény
i;rngasségra vonatkozó előírások módosíLsából, vataiuint

a.7. a 3718/2 helyrajzi számú földrészlet Kisvúrosias lakó teriiletfelhasználású Lk-4 építési
övezet ből —. Lk-2 épí(ési övezetbe történő átsorolásából

adódó környezeti hatás mértékét — a tervbe vett változtatás természeti, illetve épített
környezet egyes etemeire gyakorolt együttes hatását figyelembe véve — az épített környezet
védelme szempontjából nem ítélem Olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat
lefolytatását tenné szükségessé.

Felhívom szíves figyelmét, bogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995 évi LIII. törvény 43. ~ (6) bekezdés b~ pontja értelmében a környezeti értékelés
készítéséért, véleinényeztetéséért a terv, illetve program kiciolgozója (a továbbiakban:
kidolgozó) felelős.

Tájékoztatom, bogy a KvR. 5. ~ (3) bekezdése alapján tárgyi eljárás lefolytatása után
önkormányzati döntést kell hozni a környezeti vizsgálat szükségességéről vagy annak
etvetéséről. Abban az esetben, ha a környezeti vizsgálat készítését nem tar~ák szükségesnek,
úgy ettől eltérő vélemény(ek) esetén a KvR 5. 5 (1) értelmében az indokok tisztázása
érdekében megbeszélést kell tartanit

Amennyiben a környezeti vizsgálat készítése mellett döntenek, ügy a KvR. 7. 5
(1) bekezdésében foglaltak szerint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és
részletezettségének (továbbiakban: tematika) meghatározására a kidolgozónak ki kell
kérnie a környezet védeln’éért felelős szervek — köztük az állami föépkészi hatáskörben
eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakb~ut Kormányhivatal) —

szakmai véleményét,

Tájékoztalmn, hogy a IKvR. 5. 5 (4~ bekezdése értelmében a környezeti hatás jelentőségének
eldöntése összevonható a környezeti éitékelés tartalmának lKvR. 7. 5 szerinti
meghatározásával. Ekkor a vélemények és észrevételek kikérésének időpontjára a 7. 9
~3) bekezdése az irányadó. Azaz a kidolgozó részéről a vélernényadúsra megállapított
határidő nem lehet kevesebb, mint 30 nap.
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Abban at esetben, ha a kidolgozó véleménye a tematikáról eltér a környezet védehnéért
Felelős szervek véleményétől, a KvR. 7. 9 ~4) értelmében a kidolgozó végleges döntését
megelőzően az indokok dszLzása érdekében megbeszélést tart at érintett szervelckel. A
véglegesített tematika alapján elkészített, a környezeti értékelést tartalmazó dokumentációta
IKvR. 8. 9 értelmében a tervvel együt( kell vélcményeztetni.

A KvR. 5. 9 (2) és ~3) bekezdésében foglaltak alapján a kiciolgozát, tehát ebben at esetben az
önkonnányzatot — a nyilvánosság irányába is — teljes kör(í (a környezet védelméért felelős
szervek véleményétől eltérő döntés eset~n az eltérés tényét és a döntés indokait is
tartalmazó) tájékozta t~si kötelezettség terheli.

Ennek megfelelően a döntést és annak indoklását a Kormányhivatal részére is meg kell
küldeni a településfejlesztési koncepcióról, at integrált településfejlesztési stratégiárál és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézn’ényekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) IKorm. rendelet 40. ~ szerinti végső szakmai véleniényezés során.

A véleményegyeztetés után véglegesített környezeti vizsgálatot (ha készül) a tervvel együtt
Fogadja cl a képviselő-testület.

Szolnok, 2019. njűrcius „ .“

Tisztelettel:

Dr. Berkó AíŰk~korisra’nywegb(zo1i
;IevóbLJ~j’é’Loeébíz’ísűpóLicind)!lá;lyozó:~ ~

I ~‚ „jjLI’~.~~~2

I ~ Dus~zjáuzsarun
I o‚ áll~xruSgetiitész

.:.
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Dobos László polgármester
részére

Karcag Város Önkormányzata

Karcag
Kossuth tér 1.
5300

Iktatószánt JN/NEF/0040?-5/2019,
Tárgy; Karcag város Lelepülésreudezési eszközeinek módosítása

Melléklet: -

Ügyinréző; Komáromi M ./Bendóné
Telefon: 56/510-200

Tisztelt Polgármester Úri

Karcag város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó PH/4606.-2/2019.
ike. számú megkeresésére hivatkozva tájékoztatom, hogy a csatolt dokumentáció és az
egyes tervek, illeLve programok környezea vizsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korni.
rendelet 4. ~ (2) bekezdése alapján, a 3. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével
megállapítottam, hogy a tervezett módosításhól adódóan jelentős környezeti hatás nem
várható, Így a hatáskörünkbe tartozó jogszabályi előírások szerint környezeti vizsgálat
szükségessége nem indokolt

Szolnok, 2019. ~nárcins 26,

Tisztelettel:

D1. ~ei’ko Al ti/n koz’iiz’h Zyl)IL’gbíZÜt I
ilL ZN l~ I? ~S fliL gbi:n qn/,ol krndmnnyozo

II~i l3eke Gahii~Ila
L 1 megt c’ h~’h font’ 0~

f&~ztálvvezető

5000 szolnok, Ady Endre ulca 35-37 5001 Szolnok, PL 22. Teleíon (56) 422 102 Fax~ (56) 341 6S9
e.mail: khnepeu~jasz.goviiu Honlap~ ‚w,wkcrmanyhk’alal.hu
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JÁSZ-NAGYKUNSZOLNQK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY ~
BÁNYÁSZATI OSZTÁLY L~ Xözpont~ íktatója

: ::::::~:01~m~0

Karcag
Kossuth téri.
5300

Iktatószám: JN/43/Qt1358-2/2o19
Tárgy: Vétemóny

Melléklet:-
Ügyintéző; Krusoczkij~~ Kardos Ágnes

Telefon; (56) 512-312

Tisztelt Polgármester ÚrI

Karcag Város On.kormányzatának „Véleniönykérés” tárgyú, P1-1/4606-2/2019 hivatkozási
számú, környezeti vizsgálat szükségességére vonatkozó megkeresésére a jász-Nagykun
Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban:
Bányafelügyelet) az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.
11.) Korm. rendelet 4. ~ alapján az alábbi véleményt adja:

A változtatások (építési övezeti előírás módosítások; mezőgazdasági területhől beépitésre
szánt terület (Wrisztikai célú különleges terület); üzem kiielölt veszélyességi övezetének
feltüntetése; építési övezeti átsorolás (I .k—1—hőI Lk—2)) földtani környezetre gyakerolt hatása
csekély. A környezeti vizsgálat lefolytatását a liányafelügyelet földtani hatósági szempontból
nem tartja szükségesnek.

5300 Sz&nok Húsok tere 6 5001 Soinck. Pt 1G~ TeleLt (56) 5i2 319 Fax. <50) 512 337
e-mai kh bany$ezat@~asz geviiu Honia~ v-.’-~ kcrman&hkalai hu



Tájékoztatás:

A Figyelembe veendő bányászati érdekeltségű területek, valamint koncesszióra
kijelölt területek aMualizált nyilvántartása, az érintett területek koordhiátáival (több
forrnátumban~ elérhető a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ)
bonlapján: www.mbfsz.gov.hu

A felszínközeü ásványi-nyersanyag előfordulásokat Magyarország Földtani Térképe
— Karcag L-34-30 és annak magyarázőja tartalmazza. A Fent hivatkozott földtani
térkép a MBFSZ-nél, 1145 Budapest, Columbus u. l7-23.; digitalizált formában is
rendelkezésre áh, illetve letölthető a https://map’mbfsz.gov.huf honlapról.

- Á település Földtani adottságairál az MBFSZ-né[ (1145 Budapest, Columbus u. 17 —

23. ) és az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT)
alapján készült megyei területhasználati koncepcióban találhatóak adatok.

A Bányafelügyelet Felhívja a figyelmet, hogy az érintett területen üzemelö
földgázelosztó vezetékröl az elosztói engedélyes TICÁZ Zrt. (korábbai~; Tigáz- DSO
Földgázelosztó KIt.) (4200, HajdúszoboszlÓ, Rákóczi u. 184.), a földgáz szállító
vezetékről a szállítói engedélyes FOSZ Földgázszúllító ZrL (8600, Siófok, Tanácsház
u. 5.), a szénl’idrogén szállító vezetékről és nyomvonaljellegő kőolaj -és
földgázbányászati létesítn~ényekrő1 a bányavállalkozó MOL Nyrt. (1117, Budapest,
Október huszonharmadika u. 18.), illetve O&GD Cer’t-ral Kft.,(1024 Budapest,
Lövőház u. 39.) tud adatot szolgáltatni.

Továbbá a HÉSZ- ben, Illetve a TRT megfelelő tervlapjain rögzíteni kell a település
közigazgatási területén lévő gázelosztó vezetékek biztonsági övezetének közterületre
cső részeit, valamint a szénhidrogén-ipari létesítmények, ezen belül kiemelten a
szénbidrogén szállító vezetékek biztonsági övezeteit. A Bányafelügyelet Javasolja,
bogy közterűletek minden övezeti besorolás módosításához a földgáz elosztói,
szállítói engedélyessel vagy érintett bányavállalkozóval folytassanak le egyeztetést a
biztonsági övezetek érintettségéröl, a biztonsági övezetben érvényes tilalmak és
korlátozások betarthatósága érdekében, különös tekintettel a fás szárú növények
ültetési tilalmára.
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A Bányafeiügyelet jelen véleményét a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálah~ól szóló
161/2017. (‘/1,28.) Korm, rendelet 3. ~ (1) bekezdése és az 2. sz. melléklete szerinti
illetékességi területén eljárva adta ki.

Szolnok, 2029. március 12.

Értesül:
1, Címzett- hivatali kapu.
2. Ira ttár.

Tisztelettel:
Dr. Berkó A thin korn;űnynwgh&ou

nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Palicz András
bányakapitány, bányászati osztályvezető
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JÁSINAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI

KORMÁNYHIVATAL .

SZOLNOKI JÁRÁSI HIVATAL KARCAGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI És TERMÉSZETVÉDELMI FŐ&zJÁL.L_Kozpontnklatoja

Dobos László polgármester Etkezntt 2019 hARC 2
részére ~o ~24

Karcag Város Önkonnányzat Fődá;&2j~4≠~Pfö eDJ:i~i~i+

I(arca~
Kossuth téri.
5300 lktatószám JN-07/61/01305_8/2019

Tárgy: Vélemény
Melléklet: -

Ügyintéző: Urbán Tamás
Telefon: 56/523-387

Tisztelt Polgármester ÚrI

Tisztelt Cím PJ’~/4606—3/2019 ügyiratszárnú megkeresésében előzetesen tájékoztatta
hatóság-unkat, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált teleptilésfejlesztési
stratégiáról És a településrendezésj eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos
jogintézményről szőlő 314/2012. (XIS.) Korm, rendelet 37 ~ alapján teljes eljárás szerint
tervezi módosítani Karcag Város hatályos településrendezési tervét És Helyi építési
szabályzatát.

A módosítások tárzya:
. Zártsorú beépítési mód módosítása oldaihatáron álló beépítési módra
. Legkisebb épíbrknymagasságra vonatkozó előírások felülvizsgálata
. 0278/4 hrsz-ú földrészleue vonatkozó helyi építési szabályok felülvizsgálata, földrészlet

átsorotása mezőgazdasági területből beépitésre szánt területbe
. 0399 hrsz-ú földrészleten működő üzem kijelölt veszélyességi övezetének feltüntetése a

telepiilésszerkeze~ tervben
• 955 hrsz-ú földrészlet besorolásának felülvizsgálata
. Cip-12 jelű építési ővezehe vonatkozó szabályozás felülvizsgálata
. 3718/2 hrsz-ú főidrészlet átsorolása Lk4 építési ővezetből Lk2 építési övezeWe

Az előzetes Lijékoztatásban fog Hakaitudomásujvettük!

Az eljárás többi szakaszában részt Icívánunk venni!

zol~áltatás:
A települúsfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejksztésj stratégiáról És a
településrendezési eszközökrűl, valamint egyes teleptilésrendezési saj~tos jogintézményekről

5000 Szolnok, Bo’dog Sándor István krt. 4. Telefon. (56) 523 343 FaX: (56) 343 768
e-mail: szol»okih,kvtv@iaszgovhu Honlap: ‚~„v kormanylilvalalhu



szóló 314/2012. ‚XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 4. pontja alapján a
kormányhivatalnaic környezetvédelmi És természetvédelmi szempontból csak felszíni
vízntőség-védebni terület És felszíni szennyezésre fokozottan Érzékeny terület tekintetében
nevesít adatszolgáltatási témakört
Fellúvjul< azonban a figyelmet arra, hogy a Koráiányhivatal vízminőségvédelmi hatáskörrel
nem rendelkezik, Hatáskörrel rendelkező szervezet a területileg Illetékes Katasztrófavéclelmi
Igazgatóság És a Vízügyi Igazgatóság.
Természet-és tájvédelnti szempontból az adatszolgáltatás témaköre az illetékes Nemzeti Park
Igazgatóság vonatkozásában van me~elö1ve.

A településrendezésj eszközök tervezett módosításával módosítással kapcsolabsan az
alábbi szakvéleményt adjuk:
Természet- És tájvédelmi szempontból:
. A jelenlegi módosításokkal érintett bel-és külterületi ingatlanok a hatályos jogszabályok

alapján nem állnak országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt És nem
szerepelnek a 14/2010. (V. It) KvVM rendelet mellékleteiben, Így nem Natura 2600-es
területek,

. Az ingatlanokról a módosítást befolyásoló biotikai adattal nem rendelkezünk.

. A Karcag 0278/4 hrsz.-ú ingatlant érintő módosítás célja a földrészlet átsorolása jelenlegi
mezőgazdasági ővezetből turisztikai célú különleges területté.

. A Karcag 0399 hrsz.-ú ingatlant érintő módosítás a fökirészleten működő üzem kijelölt
veszélyességi övezetánek feltüntetésétjelenti.

Hullaclékgazdállcodási szempontból:
A 314/2012. (XL 8,) Kormáinyrendeletbez’ előirt tartalmi követelményeken tél a
hulladékgazdálkodással kapcsolatos kérdéskörökben az alábbi jogszabályok rendelkezéseit
javasoljuk figyelembe venni:

. 1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairó~

. 2012. Évi CLXXXV. törvény a hulladékról, valamint a végrehajtására kiadott
rendeletek előírásait

Földtani közeg védelmi szempontból:
A. tervezett módosítás során a hatályos jogszabályi előírásokat kérjük figyelembe vetni,
többek között sz alábbiakat
. A földtani közeg És a felszín alatti viz szennyezéssel szembeni védehnéhez szükséges

határértékekről És a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM.-’EüM—FVM
együttes rendelet.

. A felszín alatti vizek védelméről szóló2l9/2004. (VII. 21.) Korai rendelet.
Zajvédelmi szempontból:
A tervezett módosítás során a hatályos jogszabályi előírásokat kéijiik figyelembe venni,
többek között az alábbiakat: .

. A környezett zaj És rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.)
Korzn, rendelet.

. A zaj- És rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2608. (XII. S.) KvVM
EÜM együttes rendelet.

* A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- És rezgéskibocsátás

ellenőrzésének módjáról szóló 93/2607. (Xli 18.) KvVM rendelet.
. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 3. ~ (1) bekezdés

e) pon~a alapján — mely szerint a törvény rendelkezéseivel összhangban külön törvény

5000 Szolnok, Boldog Sándor István kit. 4, Teleron (56) 523 343 Fax (56) 343 768
e-mail: szclnokjh,kvv~Jasigov.hu Honrap: w’~v.kormanyhivatal,hu
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rendelkezik többek között az épített környezet alakítasánú és védelmének szabályairól
(Étv.) — a törvényben meghatározott környezetvédelmi alapelveknek a településrendezés
teljes folyamata során is érvényesüiniüic kefl. Az épített környezet alakításéről És
védelméről szóló W97. évi LXXVIII, Tv (Étv.) 3. 5-a szerint az épített környezet alakítását
és védelmét többek között a köínyezetvédeln{i kö~etelmények}eI összhangban kell
megvalósítani. Az épttett környezet védelmébe tartozik, annak környezeti ártalmaktől
(zajtól és rezgéstől) való védelme is.

Levegővédelmj szempontból;
. Lakott területtől a lehető legtávolabbi területen kell az ipari, gazdasági létesíbxiényeket,

beruházásokat elhelyezni, a későbbi lakossági panaszok elkerülése érdekében,
. Kérjük figyelembe venni a levegőterheltségi szint határértékeiről ás a helyhez kötött

légszennyező pontfozrások kibocsátási határértékeiről szőlő 4/2011. (1. 14.) VM
rendeletben ás a levegő védelméről szőlő 306/2010. (X1L23.) Kormányrendeletban
foglaltakat.

A légszennyezettségi agglomerációk ás zónák kijelöléséről szóló módosított 4/2002. (X.7)
IKvVM rendelet 2. ~-a ás az 1. sz. melléklete alapján Karcag közigazgatási területe az alábbi
zónába tarozik: _______

. PM10 PM10 PM10 PM10Kén- Nitrogén- Szén- Talajkozeb . . .‚ beiiz(a)
. . . . . PM10 Benzol Arzén Kadmium Nikkel ulomdioxid dioxid monoxid őzoll (As) ~Cd) (Ni) (Pb)

Légszenny eze tts égi
zóna

10. Az ország többi
tedilete,ldvéveaz F F F E P o-i P P P D
alábbkijelöltvárosokat ________ ________ I _____ ________

A Ievegőterheltségi szint határértékeiről És a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékejről 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (It) 5. sz. mellékletei alapján a
fenti táblázathoz az alábbiakat kéi~ük figyelembe Venni.
A z~bzák típusai

. l.A csoport: agglomeráció: az Lvt szedni.
2. B csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a levegőterheltségi szinb~e vonatkozó határértéket És a t(lréshatárt, az 1.
melléklet 11.4.1. pon~ában -foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő anyagok esetén a
célértéket meghaladja. Ha valamely légszennyező anyagra tűréshatár nincs megállapítva,
de a területen e légszennyező anyag teidnietében a levegőterheltségi szint meghaladja a
határértéket, illetve az 1. melléklet 1141 pon~ában foglalt táblázat 3—6. sorában
szereplő anyagok esetén a célértéket, a területet ebbe a csoportba kell sorolni.
3. C csoport: azon terWet~ ahol a levegőterheltségi szint egy vagy tőbb légszennyező
anyag tekintetében a Ievegőterheltségi szintre vonatkozó határérték és a tí.txéshatár
között van.
4. D csoport azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező
anyag tekintetében a felső vizsgálati küszőb - ás a levegőterheltségi szintre vonatkozó
határérték, az 1, melléklet 1,1,4.1, pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában szereplő
anyagok esetében a célérték között van,

. 5. E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag
tekintetében a felső ás az alsó vizsgálati küszöb között van.

5000 Szolnok, Boldog S~ndor lsWári krt, 4. Teleron: (56) 523 343 Fwc (66) 343 7~8
e-mali: szolnokjh.kvtvl~Iasz.gov,hu 1-lonlap: w.WJ.komlanyhivalal.hu
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. 6, F csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt neat
haladja meg.

‘ 7. 0-! csoport: azon terület~ ahol a talaj közeli Ózon koncentrációja meghaladja a célértéket.
. 8. 0-11 csoport: azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a hosszú

távú céJl(ánt kitűzött koncentráció értéket.
. 9. Az alsó és felső vizsgálati küszöbérték meghatározása a levegőterheltségi szint és a

helyhez kötött légszennyező foztások Idbocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,
értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló jogszabály szerint történik,

IKörnyezet értékelés:
Tisztelt Cím PH/4606-Z/2019 ügyiratszámú megkeresésében a fenti módosítás tárgyában a
„2/2005. (I. 11.) Kora rendeletszerinti környezeti értékelés szükségességének eldöntéséhez”
kérte Főosztályuxik véleményéL
A fentiek alapján a tervezett módositásból következően Jelentős környezeti hatás nem
várható, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatá.sát környezetvédelmi, természet-és
tájvédelrni szempontból nem tartjuk szükségesnek.
Pelhívju.k a figyelmet, hogy ha a településen olyan létesítményt kívánnak építeni, ami a
31W2005. (XII. 25.) Korzn. rendelet (Ichvr.) & számú mellékletében szerepel (p1.; 128. a)
pontja szerinti „Egyéb, art 1-127. pontba nem tartozó építmény vagy építmény együttes
beépített vagy beépítésre szánt területen 3 ha területfoglalástól”), úgy a Klrvr. 3. S-a
alapján az előzetes vizsgálatot to kell folytatni HaLóságw~knáJ.

Véleményiinket az egyes tervek, metve programok környezeti vizsgálatáról szólő 2/2005. (L
11.) Kora rendelet 3. sz. melléklet U/i. fejezete, a telepWésfejlesztési koncepcióról, a.z
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jcgintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. ~ -a,
valamint 9, melléklet alapján adtuk Id,
Felhlvjt’k a figyelmet arra, hogy a településfejleaztési koncepcióról, art integrált
településfejlesztési sbratégiáról ás a településrendezési eszközökról, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményelcxől szóló 314/2012. (Xl. 8.) IKorm, rendelet 37. e-a,
valamint 9. melléklet 4. pontja, továbbá az egyes tervek, illetve programok környezeti
vi.zsgálatáról szóló 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet II/i. fejezetének b) pontja
értelmében természet- és tájvédelmi szempontból a területileg illetékes Nemzeti Park
Igazgatóság — jelen esetben a.Hortobágvi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen
zi. 2.) — véleményét is be kelt szerezni az eljárás során.
Szolnok, 2019. március 25. Tisztelettel:

Dr. Hozó Andrea
hivetaiveze tő

ás megbízá jtbó admányozó:

y-C ba
Értesül: oszt’ yvezető .. .

1.1 Címzett (Elekh’onikusa.it KÉR: ŐNK JNSZM 5300)
2.’ Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (Elektronikusan: KÉR: HNP)
3,/ Iratvar

5000 Szolnok, Boldog Sándor István kit. 4. Telefon: (65) 523 343 Fa:<: (55) 343 768
e-mail: szolnokjhkytv@Jasz.00v,hu 1-lonlap: vNm.kormanyhiva[al.hu

4



C 4

2019 MÁO( 2 ~

.IÁSZ~NAGYKUN_SZOLNOK MEGYEI ht~;o~ 2019 1AR~ 2 b.
KÁTASZ~ÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁGI. ‚‚?~ (h ~: ~‚ ~ 4’~J jt,

HAtÓSÁGI OSZTÁLY r ‘

Tárgy: Karcag Város Önkormányzat
településrendezési eszközök
módosítása - tájékoztatás

Fib’. szám: PH/I 312-7/2019, PH!4606-2,3/20 19
Ugyszám: 36600/1065/20 19.ált.
Iktatószám: elcktronikus bélyegző szerint
Ügyintéző: Juhász Attila,

Kontra Szabolcs tO. szds.
Telefonszi%rn: 56/501-900 /20096,

56/510-040

Dobos László
Polgármesler Ur részére

Karcag Város Önkormányzata
Kossuth tér 1,
5300

Tisztelt Polgármester Úr!

A PH/l3l2-7/20l9,p}4/’~6o523p019 Ligyiratszámú beadványokban a Jász-Nagykun
Szolnok Megyei Katasztrófavédejmi Igazgatóság véleményét kérte a Karcag Város
Önkormányzat településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosításával
kapcsolatban.

A Jász-NagykunSzo~n~k Megyei Katasztrófavédeln~i Igazgatóság hatás-, ifletve illetékességi
körébe tartozó szakmai, ágazati, jogszabályi és egyéb követelmények az alábbiak:

!ÍZjIgV ég Vízvédelcm:

Karcag Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kareag város hatályos településszerkezeti
tervének és helyi építési szahályzatának módosítását határozta cl.

A megküldött kérelem, és az abban foglaltak alapján az alábbiakban alakítoin ki
véleményem:

A iász-Nagykti~g~o~00~ Megyei Katasztról~yé~e1~j Igazgatóság illetékességét \‘ízihzyi
szempontból a Vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági kladatokat
ellátó szervek kijelölésérő] szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet JO. * (2) bekezdése és 2.
mellékletének 10. pontja állapítja meg.
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„A településfejlesz~~5~ koncepciérói, az integrált telepűlésfejlesztési stratégiáról
és a településrendezésj eszközöjcről, valamint egyes településrende~si Sajátos
jogintézményekrői” Szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklete alapján,

Hatóságunk által vizsgált terület:

1. VízvédeJe~ felszíni ós felszín alatti vízminőség_védelmi terület, ós felszíni
szennyezésre fokozottan érzékeny terület

2. Vízgazdálkodás. Vízgyűjtő-gazd~l~0~~5j terület, felszíni ős felszín alatti
vízminőség_védelmi terület,~terület

A településrendezésj terv módosítása során be kell tartani:

• „a felszíni vizek minősége Védelménel( szabályairól» szóló 220/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet valamint „a felszín alatti vizek védelméről” szóló 219/2004. (VII.
21.) Korm. rendelet vízminőség védelemre vonatkozó szabályait.

A vizek hasznosítását védelmét ős kártételejnek elhárítását szolgáló tevékenységelc~e és
Iétesítményelcre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (1V 29.) Kor»~.
rendelet, valamint „a vizek hasznosítását, védelmét ós kártóteleinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló 30/2008.
(XII, 31.) Kv’VM rendelet ide vonatkozó előírásait

• A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésse] szembeni védelméről szóló 27/2006.
(Ii. 7.) Korm. rendelet, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésgel szembeni
vódelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az
adatszolgáltatás ős nyilvánta~~~ rendjéről Szóló 59/2008. (IV 29.) FVM rendelet,
továbbá a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának ős
lcezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet ide vonatlcozó
előírásait.
A talaj ős talajvíz védelme érdekében a környezewéd~l~j programnak tartalmaznia kell
a szennyvíz és csapadékvíz elvezetésére, tárolására vonatkozóan az Országos
településrendezósi ős építési követelményekről Szóló 253/1997, (XII. 20.) Korai
rendelet vonatkozó előírásait

• KülterüJe~®j~ a telek tulajdonosa köteles a keletkező szennyví; trágya, hígtrágya. egyéb
hulladékok ártalommentes átmeneti tárolásáról, kijelölt telepre történő szállításáról,
illetve hasznosításáról gondoskodni.
Az önkormányzatnak Icözszolgáltatás keretében kell a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz ~NKÖHsz) gyűjtését megszervezni az NKÖHSZ szállítása, és
elhelyezése csak a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XL 29.)
Korm. rendeletben meghatározo~~~ szerint történhet.
Vízgazdájko~~5~ szempontból tartalmaznia kell a település közigazgatási területén
meglévő~területek térképi megjelölését az Országos településrendezési
és építési követelményelcről szóló 25311997. (XII. 20.) Korm. rendelet 30. ~-nak
megfelelően.

• A nagyvízi medei; a parti sáv, a vizjáila és a fakadó vizek által veszélye~etett területek
használatáról, hasznosításárói valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére ős tartalmára vonatkozó szabályokról Szóló 83/2014. (III. 14.)
Korm. rendelet, valamint a vizek kártétejei elleni védekezésre vonatkozó 232/1996.
(XII. 26.) Korm. rendeletet figyelembe kell Venni.

• A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatohól Szóló
12011999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a települési vízrendezésgel összefI~ggő fenntartój
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feladatojrjcal kapcsolatban tesz előírásokat, az Önkormányza~a vonatkozó előírásoknak
szerepelnhijk kel! a tervdokumentáejóban

• A település besorolását a belvíz_veszélyez~etenség szempontjából, valamint besorolás a
belvízvédejmi szakaszokba a települések ár- és belvíz veszéJyeztete”,~égj alapon történő
besorolásárój Szóló 18/2003. (XII, 9.) KVVM-BM együttes rendelet alapján történik,
illetve, hogy a település milyen kategóriába tartozik. A külterületek belvízzel
Veszélyeztetett területeinek térképi megjelenítését fel kel] tüntetni.

Az érintett területek csapadékvizeinek elvezetéséről gondosko~n~ szükséges. A már meglévő
csapaciékvíz elvezető renciszereic további fejlesztésének lehetőségét is tigyelem~~ kell venni.
Uondosko~i szükséges a csapacjékvfz elVezető hálózatok megfelelő állapotban tartásáról.

Figyelembe kell venni a település határában húzódó belvíz- és öntözőcsatorna rendszerek
elhelyezkedését, valamint a terület lefolyási viszonyait.

A felszín alatti vizek érzékenysége szempontjából Karcag település a II. (érzékeny)
kategóriába tartozik.

Felhívom a flgyelmet, bogy a víz-, szennyvíz közművek kialakítása vízjogj létesítési engedély
köteles tevékenység.

A 2/2005, (1.11.) Korm. rendelet szerinti Icörnyezoti Vizsgálat elkészítését nem tartom
Szükségesnek.

A fent nevezett eljárásban a továbbjalcba,i nem kíváncic részt Venni, amennyiben az
vízilétesítméflyelcct (Vgt. szerinti létesítmények; belvízesatorna, vízi műtárgyak, stb.)
nem érint!

1. A meglévő és újonnan épülő épületek között az Országos Tűzvédelj~j Szabályzatról szóló
54/2014 (XIL5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) előírásai szerinti tűztávolságot kell
tartani.

2. Amennyiben valamely üt megszünte~~s~ tűzcsapot érint, a tüzesapnál a tűzoltó
gépjárművek részére a felállási helyet biztosítani kell. A megszüntet~~~~ átépítésre kerülő
tűzcsapokaál az illetékes elsőfokú hatóság (katasztrófavédelmi kirendeltség) engedélye
szükséges,

3. Amennyiben az átalakítás tűzesapot érint, a tervezési területen a meglévő föld alatti
tűzesapokat ftild felettire kell cserélni az OTSZ 75. ~ (2) bekezdése alapján.

4, Uj építmények környezetének tervezésekor a tűzoltógépjárrn~~0~ nem rendszeres
közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az Utat biztosítani kell,

5. A tfiz elleni védekezésről, a műszaid mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI,
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. ~ (I) bekezdése az önkormányzat feladataként
határozza meg a településen az oltóvfz nyerési lehetőségek biztosítását, ezért a vízhálózat
átalakítása, korszerűsítése esetén az OTSZ előírásai alapján kell az oltóvizet biztosítani.

6. A munkálatok során az érintett épitményel~j~ez Vezető utakat Szabadon és olyan állapotban
kell tartani, amely alkalmas a tűzoltógépjárrn~y~~ közlekedésőre és működtetésére
valamint a közterületi tűzesapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat
eltorlaszojni még ideiglenes jelleggel sem szabad az OTSZ 72. ~ (8) bekezdése alapján.
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7. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával,
valamint az elzárások befejezését a~Megyei Katasztrófavécjelmi
Igazgatóság Megyei Műveletirányítási Ugyelet részére, szóban a 06-56-51 0-O45-ö~
telefonszAmon azonnal, azt követően pedig Írásban be kell jelenteni, mivel a Ttv. 6. ~ (2)
bekezdése alapján szükséges, hogy a Megyei Müveletirányítási Úgyelet az útlezárásokról
és a vízelzárásolcről pontos informácjólcjcai rendelkezzen.

8. A katasztrófaveszéjy elkerülése érdekében a településrendezési terv eszközejneic
módosíMsa során figyelembe kell venni az ár- és/vagy belvíz által veszélyeztetett
területeket

Karcag Város területén az iparbiztonsági hatóság által kiadott Katasztl’ófayédelmj
~és 3 lcü’~zöbériél~ alatti) üzem működik.

(5306 Kartag,.Madara~ út 0339 hrsz3~
2. Agrosprint Mezőgazdasági és Ipari Termékforgalma~ Kit
(5300 Karcag, Arany János u. 22);
3. Penny Market Kft. 5300 Karcag, Ipari Park (Karcag Regionális Logisztikai Központ);
4. Tiszame,~t~ Regionális Vízművek Zrt. 5300 Karcag, Madarasi út 2736 hisz, (Vízműtelep);

A hatósághoz Karcag Város Önkormányzatának~2019. március ii-én a
Pfl14606-2/2019 ügyiratszá~j~n érkezett településrendezési eljárásában iparbiztonsági
szempontból we a.4-es rendezési zóna érintett, mivel az adott
területen a katasztrófavécye/e?flró’l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények móc/os[tásáról szó/ó
20]L évi C’XXT/III törvény ~cz tovóbbiakban: Kat,) IV. fejezete és a a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés’,.óy szóló 2]9/20JJ ~‘X 20) Kormányrendelet (a
tovóbbüzlrba,,; S) alapján besorolt ás nyilvántartott íi. pout szerint) üzeni működik.

Az érintett üzem veszélyességi övezetejnek feltüntetése szükséges — az iparbiztonsági
hatóság 36600/4277_20,’zoiőáJt Számú határozatában előjrtak szerint -‚ mivel a
lakóterijleteic terjeszkedése~ ipari építmények létesítése, tervezése során — a már működő
veszélyes anyagold(aJ foglalkozó üzemek környezetében — figyelembe kell Venni a terület
mikrometeorológjaj, urbanisztilcai ás infrastrukturális sajátosságait. Ezen jellemzők
alapján a fejlesztések a veszélyes Üzemek irányába csak ésszerű távolságig történhetnek.

Polgári védelem:

Karcag Város településrendezési eszközeinek módosítása (véleménykérés) kapcsán az
alábbi. á(talánosságban sorolt katasztrófavédelmi szempontokat figyelembe kell Venni:

Katasztrófavédelmi szempontból elsődleges a település besorolása, amelynek
flgyelembevé~e;~v~j készül cl a település veszélyelhárítási terve. Ennek készítését a
katasztrófavé&Jemrőj ás a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011, évi
CXXVH1. törvény végrehajtásárÓj 234/2011 (XI. 10,) Korrn, rendelet (továbbiakban:
rendelet) írja elő a Polgármester részére, A települési veszélyelhárítási terv
alapdokumen~mból ás kapcsolódó mellékletekből áll. A települési veszélyelhárítási terv
tartalmát befolyásolja a településen azonosított kockázati helyszínek típusa és nagyságrendje,
Ezeket a kockázati helyszíneket a területileg illetékes katasztrófavédejmi kirendeltség ~Karcag
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KVK) nyilván tartja, ezeket évente ellenőrzi, valamint figyelembe veszi a terv éves
felülvizsgálata során. A nyilvántartások alapján Jelenleg az érintett területen nines
kockázatj helyszín. A rendelet 26. ~ (3) alapján a települési veszé1yellIárít~j tervet a
településfejlesztési és településrendezési eszközök módosítása tervezés, valamint a települési
környezetyéd~~~j program kialakítása és módosítása során figyelembe kell venni. Karcag
Város esetében az érvényben lévő besorolási kategória (IL). Jellemzően az ár- és belvízi-,
valamint rendkivijjj időjárási veszélyeztetettség a közlekedés és ipari tevékenység
azonosítható, A besorolást jelentős mértékben befolyásoló veszélyes üzem — a lakosság
veszélyeztetettségét tekintve — nem működik a településen. Amennyiben ez változna, akkor a
működő veszélyes üzem(ek) valamint azok veszélyességi övezetei a Külső Védelmi Tervben
kerülnének rögzítésre, A veszélyességi övezetekkel összefüggésben a települési tervezésről a
veszélyes anyagokl~a1 kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.) Korm. rendelet 28-29, ~ rendelkezik,

A települési feladatok között szerepeinek a lakosságriasztó, riasztó_tájékoztató végpontok,
működtet~e és üzemben tartása. A katasztrófavédefemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásárői szóló 234/2011,
(XJ. 10.) Korm. rendelet 39. ~ szerint a polgármester a riasztási és veszélybelyzeti
tájékoztatási feladatainak végrehajtása érdekében gondoskcdi~~

a) a lakosság riasztására szolgáló és a közigazgatási területén lévő saját, illetve rendelkezésre
bocsátott lakossági riasztó_tájé,jcoztató végpont műkődtetésérő], üzemképességéről
folyamatos karbantartásárói

Ezen végpontok mOködőképességét befolyásoló változtatások, — többek között a
településfejlesztéssej összefiiggés ben (berendezés felújítása, áthelyezése, megszűntetése,
működésének ideiglenes szüneteltetése, Új berendezés telepítése) bejelentési és további
kötelezettségekjcel Járnak.

Kelt: Szolnok, elektronikus bélyegző szerint

Matuska Zoltán «L ezredes, igazgató
nevében és megbízásából

Török Ádám
SZolgálatvezet~~i_lielye~~05

KésziIlt: 2 példányban
Mell.: -

Egy példány; 1 lap /2 old,
Címzett I, Iratfár

2. Karcag Város Önkormányzat Polgármestere (5301 Karcag, Pf, 51j— HivatnU kapu

Telefon:+(~G)o.o4o’.;÷36(5~42ol 14

‘,~fl.t,’J



Kossuth tér 1
5300

I Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság ‚7’
I d%(h[-n’í~,~]~~J.Q)fl ‚~(l

~‘‘lt.,~rn _‘L_e-—’—~- -

‘-jas. am ) [i9 h ] ~m’-~ ;j~-,~ ~

KérJuk, v~~szában hivatkozzon iktatószámunkrat

Hivatkozva a fenti tárgyú megkeresésére, mint a tervezett településszerkezeti terv

m6dosításokkal érintett területek természetvédelmi kezelője, az alábbi véleményt adom.

A megkeresésben megadott településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat

módosítások természetvédelmi vonatkozású kérdéseket nem vetnek fel, Így azokkal szemben

kifogást nem emetek,

A tervezett módosításokkal kapcsolatban Jelenleg rendeLkezésemre áll6 adatok és

információk alapján az eljárás során a környezeti értékelés lefolytatását nem tartom

szükségesnek.

Debrecen, 2019. március 25.

Digitálisan aláírta;
Hortobágyi
Nemzeti Park
Igazgatóság
Dátum: 201 9.03.26
13:13:15 +0100’

Dobos László Úr
polgármester

Karcag Városi Önkormányzat

polgmes@ph.karcog.hu

lkt.sz: 1387’~ /2019
Ec,: Bereczki Csaba

(Jgyintézés módja: e-mail • KER
Melléklet: -

Hlv.sz.: PH/4606•2J2019
PH/4606-3/2019

trányitás: Farkas Renáta
Tárw: Vélemény; Településszerkezeti terv

és HESZ módositás - el6zetes
tájékoztatási szakasz és
véleniényk&ás_~_..___.~

KARCAGI POLGÁRMESTERI HtVATAL
Központi iktatőja

Ério~rW 2019 IIÁRL ~ 5
Tisztelt Polgármester Úr! Go G’— 2D / 19W

~

Tisztelettel:

Hortobágyi
Nemzeti
Park
Igazgatóság

IJ. \~
;~:~5~ )~;%~

Dr Kovac~Ziuj ]

-. ~-.n~-Jtigazga~o ~At )

-~ _~__‚~

Kapják: Címzett
Jász-Ncgykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály (KER)
/rat tár
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Tárgy: vélemény Kacag város településrerdezósi

eszközeinek módo&ttisŐhoz környezcsti
vizsgálat sz~ikségessége

Hív. szám; PHI4600-212019.
Úgyintézójblc Farkas Renáta fő6p~tész

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala elsőfokú erdészeti feladotkörében
eljáró Agrárűgyl Főosztály Erdőfelügyeleti Osztálya (a továbbiakban: erdészeti hatós~g) Kacag Város
Polgármestere (5300 Kacag, Kossuth tér 1.) megkeresésére Indult eljárásban kiadja sz alábbi:

. VÉLEMÉNY-’

Kacag Város Polgármestere a Város Képviselő-testületének 3412019. (II. 28:) 1”.’ sz. tiMározauwa
módosított 27512018 (X. 25.) kt~ sz. határozata alapján mc-gkeresln sz erdészeti hatóságai, hogy a

‚ településlejlesztésl kortcepcióról, az ntogcúlt településfej:esztési siraté’gláról és a toiepülésreridezttsi
oszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos joglniézmónyekről szóló 31412012. (Xl. 8.) Komi.
rendelet szerint, Karcag Város hét beavatkozási pontján kívánja teljes eljárás keretében módositani a
város lelepülésrendezési eszközeit. Kéri sz erdészeti hat6st%got, hagy a tárgyi ügyben tervezett
mőclositások kapcsán nyilatkozzon a 2/2005. (I. 11.) Korai. rendelet szerinti környezeti vizsgálat
elkészítésének szükségességéről.

A megkeresésre sz erdészeti hatóság az alábbi vélernér’yt adja:

Az erdészeti hat6ság a megküldött dokumentáció vizsgálala során rreg~apiioua. lao~iy az al-a’S ‚5
a7 módositások Karcag város olyan bel:erületl, illetve kültotüeli itkyiltuijoit Órintk. t~n’ioly
ingauanokon sz erdészeti hatóság kö;’*oles nyilvántan~sában, az Országos Frdőóllonwsiy
Adattárban (a továbbiakban: Adailár) nem található erdő- vagy crc’ügazdálkocási ievökerysóc,c~t
közvetlenül szolgáló terület.

A belterületi a6 beavatkozt4si pont esetében, a jelenleg Gip-1 2 jelű építési övezet3o tartozó Karcaig
51011 hrsz.-ú főldrészleten a módosítás érint sz erdöröl, sz erdő védelméről ós az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évI XXXVII. törvény 6. ~ (1) bekezdés a) pontja szerint erdőnek.
ibetve sz Evt. 13. S (1) bekezdés g) pontja szerint erdögaz~Ikod~si tevékerységet ltözvul~onül
szolgáló földterületnek, azaz nyiladéknak minősülő, sz Adnilátbaii K&ircsg 152 A e,dőrészletk’sit es
152 NY egyéb rószletkérit nyilvántartott terütetckei.

Tekintettel arra a tényre, hagy a tek’pülésrendezÉsi eszközök al .a5 H a? módosilka’ eI’dÖ:erCk?k,t
nem érintenek. ás sz a6 boavaltozkl pent esotóL’cr’ a hatályos ~we;eIi l)QOSztf,& Cip.12 JeW ópitr~si

övezet, környezeti vizsgálat készltését nem tartja szükségesnek sz cidészet’ Ilatócág.

A vélemónyozést a földművelésügyi hatós~g: és igazgatási luladatokat elbtó szervek k~eiúié~ós’ől szóló
383/2016. (XII. 2.) Komt rendelet 12. ~ (6) be~’ozdös által oiztcsltcti liaskörótwn. or egyis ‚orvek.
Illetve programok környezeti vlzsqz4latáról szóló 212005, (I. 11.) Korn. rc~ndelet 1. * t3) b’4te?dÓw
alapján, vala’i~int az általános ‘.~özigizgalási rern5tariúsrúl s:úlú :~Q1U övi CL. tŐ’v’nv % ~áLii”
fog~aflak szerint auta meg sz erdészeti hatóság.

;‚~ ‘(.‘ű4,)~: P~c~tIáIy
Et(lJ.??ag)cle~i O(4~~
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