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6. Tajrendezes, kornyezetalakitas, biologia aktivitas ertek szamitas

6.1. Tajrendezes

A tajrendezesi munkareszt nem kellett kiegesziteni, mert teruletfelhasznalasi valtozas csak belteruleti,

vagy belteruletbe vonasra tervezett foldreszleten jeienlegi hasznalattat megegyezo allapot

visszaallitasat szolgaloan tortent.

A tervezesi terulet jelenleg is belteruleti kivett ingatlanokat valamint tervezett belteruietet erint, ahol a

2007-ben elfogadott rendezesi terv uj telekosztast, faiusias lakoterulet es gazdasagi teruletek (Gm, Gk

jelu) egy kiszotgalo ut letesiteset irta elo.

A valtozast kovetoen a kialakult lakoteruieti es kisebb mertekben teruletileg kiegeszitett (volt ,,A" jelu

utca szakasz) hasznalat megtartasat kivanjak biztositani.

6.2. Kornyezetalakitas

A kornyezetvedelemi eloirasok nem valtoztak, igy az alatamaszto munkareszekben valtozast nem

kellett vegrehajtani.

Talajv£delem

Az epitkezesek soran a humuszos reteget kulon kell letermelni es megfelelo modon keil deponalni. Az

epitesi tevekenyseg befejezesekor a humuszos feltalajt helyben kell feihasznalni a talaj legfelso

retegekent. A feleslegben rnarado humuszos feltalaj a talajvedelmi hatosag attal meghatarozott

talajvedelmi jaruiek megfizetese mellett lehet beruhazassal nem erintettfoldreszleteken feihasznalni.

Leveootisztas^g vedelem

Uj terulethasznalat, uj letesitmenyek kialakitasanai, uj technologiak uzemeltetesenel teljesiteni kell a

levegotisztasag-vedelmi kovetelmenyeket, eloirasokat, hatarertekeket. A levego vedelmevel

kapcsolatosan a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet es a vegrehajtasara kiadott jogszabalyok - a

4/2011. (1.14.), az 5/2011. (1.14.), a 6/2011. (1.14.) VM rendeletek - eloirasait kell alkalmazni.

Zaj- es rezg£svedelem

Jelentos zajterhelest kibocsato ipari uzern a modositasokkal erintett teruletek kozeleben nem

talalhatok.

Az ujonnan letesiteni kivant, zajt kibocsato letesitmenyekre a 2008. januar 1-tol hatalyos, a kornyezeti

zaj es rezges elleni vedelem egyes szabalyairoi szolo 284/2007.(X.29.) Korm. rendelet az iranyado, a

kibocsatasi hatarertekek megallapitasanal a 27/2008. (XII. 3. ) KvVM- EuM rendeletet kell figyelembe

venni.

Felsztnies felszin alatti vizek

A modositasra kerulo teruletek felszini vizfolyast nem erintenek.
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A valtoztatasok az erintett teruletek felszini vizlefolyasi viszonyait jelentosen nem befolyasoljak,

amennyiben betartjak a hatalyos eloirasokat.

6.3. Biologia aktivitas ertek szamitas

Az Etv. 8. § (2) b. szerint ,,az ujonnan beepitesre szant teruletek kijelolesevel egyidejuleg a telepules

kozigazgatasi teruletenek - kulon jogszabaly alapjan szamitott - biologiai aktivitasi erteke, az

atminosites elotti aktivitasi ertekhez kepest nem csokkenthet."

A szamttasnal a modositassai erintett terulet atminosites eloni - hatalyos telepulesrendezesi terv

szerint szamitott - biologiai aktivitasi ertekenek osszeget vettuk alapul a tovabbiakban, mint

biztositando eiteket. A 9/2007. (IV.3.) OTM rendelet alapjan a biologiai aktivitasertek szamitasat a

kovetkezo tabiazat foglalja ossze:

modositassai
erintett
terulet

0111/47-12
hrsz

0111/47-12
hrsz

Osszesen

011 1/67 es
01 11/47 hrsz

Osszesen

atminosites utani aktivitasertek

tervezett
terulethasznaiat

ertek-
mutato

terulet
/ha/

ertek

Beepitesre szant terulet

Gk je!u
kereskedelmi,
szolgaltato gazd.
terulet

Gk jelu
kereskedelmi,
szolgaltato gazd.
terulet

Ketoldali - nagy
lombkoronaju -
fasorral kisert
kozut

0,4

0,4

3

0,64

0,28

0,25

0,256

0,112

0,368

5,56

1,118

atminosites elotti aktivitasertek

jelenlegi
terulethasznaiat

ertek-
mutato

terulet
/ha/ ertek

Beepitesre nem szant terulet

Tervezett vederdo
ultetesi
kotelezettseggel
cso'kkentese*

Tervezett kozlekedesi
terulet

Helyszini vizsgalat
alapjan megallapitott
falusias lakoteruleti
jelleg

9

0,6

2,4

0,1

0,28

0,22

0,9

0,168

1,068

0,528

1,068

A hatalyos (PLANEX Kft) szerkezeti terveben vederdonek jelolt, a szabalyozasi terven ultetesi

kotelezettsegkent abrazoit terulet a szerkezeti tervbol torlesre kerul, de funkcioja nem szunik meg.

Feladatat a szabalyozasi tervben tovabbra a gazdasagi terulet deli es keleti szegelye menten jelolt, de

25 m helyett 15 m-re csokkentett ultetesi kotelezettseg biztositja.

Az ultetesi kotelezettseg mertekenek csokkentese meilett a tervezett utfasitasok potoljak es

kismertekben meg novelik is a telepules zoldfeliileteinek aktivitasi erteket.
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A rendezesi terv modositasaval es helyszinen lefolytatott vizsgalat alapjan alkalmazott differencial!

szamitassal valtozatlan marad a telepules biologiai aktivitasi erteke.

7. Tuzvedelem

Tuziviz ellatas
A kozsegben az oltoviz a megievo vizvezetek halozaton kiepttett tuzcsapokrol megoldott. Az oltovfz

biztositasat a 28/2011 .(IX.6.) BM rendeletben (tovabbiakban: OTSZ) 441-448.§-aban leirtakra

megfeleloen keii biztositani.

Tuztavolsag

Tuzvedelmi szempontbol az epftmenyek kozotti legkisebb tavoisagot iegalabb az OTEK 36.§-ba

foglaltak szerint keli megtartani.

Telek hatarvonalan a nyilasok kialakitasanak szabalyait a 37.§ leirtak szerint kell alkalmazni.

Tovabbiakban az OTSZ 451-463.§-ban foglaltakat is be kell tartani.

Tuz kar eiharitas

A tuzoltasi felvonulasi ut vonatkozasaban az OTSZ 428-435.§-aban foglaltakat meg kell tartani.

A telepulesen onkentes tuzolto egyesulet mukodik, sajat tuzoltoszertarral. Hivatasos tuzottosag

Celldomoikon talalhato kb. 7 km. Vonulasi ido kb. 10-15 perc. Onkentes tiizoltoszervezet van helyben,

aki megkezdhett az oltast a hivatasos allomany megerkezeseig.

Riasztas

A tuzjelzes telefonon tortenik. A telefonhalozat belteruleten mar kiepult emeifett a nyilvanos ailomasok

is rendelkezesre allnak (1 db).

8. Oroksegvedelem

A telepules oroksegvedelmi hatastanulrnanya a jogszabalyi eloirasoknak megfeleloen 2005-ben

elkeszult. Aterveta PLANEX Kft keszitett 2005. junius 1-en.

A tervezesi teruleten (gazdasagi es falusias lakoteruleteken) belul ismert es nyilvantartott regeszeti

Jelohely nincsen. ilyet a tervezesi terulettol eszaknyugatabbra, kiilteruleti szanton talafunk

legkozelebb.

A tervezesi teruleten (gazdasagi es falusias lakoteruleteken) belul sem orszagos, sem helyi vedelem

alatt allo epitmeny es epulet nem talalhato.

Jellemzo karakter, vedendo utcakep nem taialhato a teruleten. A Hargita utca beepitese illeszkedik a

mar kialakult utcakephez, megorizve a hagyomanyos fesus jelleget.
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A gazdasagi terulet kialakult epiteszeti jellege atlagos epiteszeti megjelenest nyujt. A bovitesi teruletek

beepitese a telepuleskephez es a gazdasagi terulethez illeszkedeset a szabalyozasi eloirasok 2007-tol

biztositjak. Az epitesi helyek modositasa a megjelenesbeli valtozast nem eredmenyez, ugyanakkor a

az epftesz es beruhazo lehetosegeit az epiteszeti koncepciok kidolgozasakor megnoveli.
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9. Hatalyos szabalyozasi terv reszlete
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Helyi epitesi szabalyzat es
szabalyozasi terv modosftasa
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Mersevat Kozseg Onkormanyzata
9531 Mersevat, Dozsa u. 39.

E L O T E R J E S Z T E S
Mersevat kozseg Kepviselo-testuletenek 2014. „ „ ulesere

Mersevat kozseg Kepviselo Testuletenek Mersevat kozseg Szabalyozasi Tervenek
es

Helyi Epitesi Szabalyzatanak jovahagyasarol

Mersevat kozseg Kepviselo-testulete modositja a szabalyozasi tervet es a helyi epitesi szabalyzatot. A
2007-ben szabalyrendelet a telepulesszerkezeti tervben meghatarozottak szerint kerult valtoztatasra.

A tervezesi terulet vonatkozasaban torlesre kerult az ,,A" jelu kiszolgalo ut. Toroltuk a meglevo
kozterulethatart koveto szabalyozasi vonalakat, csak a tervezett elemeket abrazoltuk a hatalyos
jogszabalyok alapjan.

Az epitesi helyek szabalyozasi terven valo rogzitese helyett a s HESZ eloirasai az iranyadoak. Az
elokert meretet a szabalyozasi terv ovezetenkent es utcaszakaszonkent megadta.

1.§ A szabalyozasi terv modositasat tartalmaz a tombteruletre vonatkozo SZT-M/1 modosito tervlapot
emeltuk be az elfogadandoak es alkalmazando szabalyozasi tervek koze.

2.§ A 9.§ (6) bekezdesenek szamozasa (6) bekezdes helyett helyesen (5) bekezdes. A gazdasagi
teruletek eseteben a szabalyozasi ten/lap altal alkalmazott 30 %-os beepitettseget kell rogziteni a
HESZ-ben szereplo 20 %-os - indokotatlanul alacsony beepitettseg heiyett. A Gm jelu teruleteken a
minimaiis telekmeret 3000 m2-rol 1500 m2-re csokken. Az ultetesi kotelezettseg szelessege 20 ru-
ral 15 m-re valtozik.

Az uj(6) bekezdesben a HESz kiegeszult az epitesi helyek szoveges lefrasaval, amely abban az
esetben alkalmazhato, ha a szabalyozasi tervlap azt nem jeloli.

Az uj (7) bekezdesben a HESZ lehetove teszi, hogy az ovezeti eloirasban szereplotol eltero beepitesi
mod is megtarthato legyen (pi: a telekhatarral megosztott epuletek oldalhataros jellege)

3.§ A hatalybaleptetes rendelkezeseit tartalmazza. A hatalyos eloirasok kozul hatalyon ki'vul
helyezesre kerul 9.§.(4) bekezdese, amely indokolatlan es magasabb jogszabalyok altal rogzitett
elofrasokkal elientetelesen mindennemu gazdasagi tevekenysegre kimondta a kornyezetvedeimi
hatastanulmany keszitesenek kotelmet.

»(4) ^ gazdasagi teruletek beepiteset a tervezett felhasznaiasi eel pontos ismereteben keszitett, a
szakhatosagok altal velemenyezett es elfogadott komyezeti hatastanulmany alapjan lehet
engedelyezni."

Kerjuk a Tisztelt Kepviselo-testuletet, hogy az eloterjesztest megtargyalni szi'veskedjek, es

veiemenyevel segftse elo az onkormanyzati rendelet megalkotasat.

Mersevat, 2014.

Csillag Albert s.k. Farkas Gabor s.k.
polgarmester jegyzo
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Mersevat Kozseg Onkormanyzata
Kepviselo-testiiletenek

/2014. ( )

onkormanyzati rendelete
helyi epitesi szabalyzatrol szolo 8/2007.(VI.I9.) onkormanyzati

rendelet modositasarol

Mersevat Kozseg Onkormanyzatanak Kepviselo-testulete Alaptorveny 32. cikk (2)
bekezdeseben meghatarozott eredeti jogalkotoi hataskoreben, az epitett kornyezet alakitasarol
az epitett kornyezet alakitasarot es vedelmeroi szolo 1997. evi LXXVIII . torveny (a
tovabblakban: Etv.) 6/A. § (3) bekezdeseben kapott felhatahnazas alapjan, es az Etv. 6. § (1)
bekezdeseben meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkezoket rendeli el:

••§

Mersevat kozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek a 8/2007.(VI. 19.) onkormanyzati
rendelete a helyi epitesi szabalyzatrol (tovabbiakban: HESZ) 2.§ (1) bekezdese az alabbiakkal
egeszUl ki:

,,(1)A rendeletben foglait efoirasokat a PLANEXKft SzT-1 jelii Szabalyozasi tervevel es az
AKCIOTERV Kfi SZT-M/1, 009/20J3 Mimkaszdmti siabdlyozasi tervlapjaval egyutt kell
alkalmazni, amely jelen rendelet mellekletet kepezi."

2 t*
*S

(1) A HESz 9.§ (6) bekezdese helyesen (5) bekezdesre valtozik es az atabbiak szerint
modosul:

"(5) A gazdasagi teriileten a megengedett legnagyobb szintteriiletsuruseg 0,6; a legnagyobb
beepitettseg 30 % lehet, az eloirt legkisebb zoldteliilet 40 %, amelybe beszamithato a
lakoteriiletek iranyaba telepitendo min. 75 m-es szelessegu vederdosav. A legkisebb
telekmeret mezogazdasagi uzemi teriileten 1500 m~, kereskedelmi-szolgaltato gazdasagi
teruleten 1500 m", amelyen a legfeljebb 6,0 m epitmenymagassagu epuletek szabadon
allo beepitessel helyezhetok el."

(2) A HESZ 9.§-a kiegesziil egy uj (6)-(7) bekezdessel:

„ (6) A gazdasagi teriileteken a szabdlyozdsi terv szerinti epitesi helyen, annak hidnyaban 6 m
oldalkert es 6 m hdisokert megtartdsdval lehet epilletet elhelyezni.

(7) Az ovezeti eloirdstol eltero modon kialakuit heepitesi mod megtarthato. "
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3-§

(1) A rendelet 2014. -en lep hatalyba.

(2) A rendelkezeseit a jogerosen el nem biralt i l letve folyamatban levo eljarasokra is
alkalmazni kell.

(3) Hatalyat vesziti a 9.§ (4) bekezdese.

Csillag Albert s.k. Farkas Gabor s.k.
polgarmester jegyzo

Kihirdetesi zaradek: Ezt a rendelet a kepviseio-testiilet 2014. -i iilesen fogadta el, a
jegyzo 2014. -en kihirdette.

Farkas Gabor
jegyzo
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