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1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA
1.1. Elõzmények
A Kokas és Társa Tervezõ Kft., Pap Zsuzsa irányító tervezõ vezetésével állítja össze
SIMONTORNYA VÁROS településrendezési eszközei módosításához szükséges egyeztetési
dokumentációt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiával és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezés
sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
2012. évi Kormányrendelet) szerint.
Az épített környezet alakításáról szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az országos
településrendezési

és

építési

követelményekrõl

szóló

253/1997.

(XII.

20.)

Kormányrendelet és a többször módosított, a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, valamint az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint „a település
egészére készülõ településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv”
esetén minden esetben környezeti vizsgálat készítése szükséges.
A

települések

kidolgozásakor,

egyes

részeinek

módosításakor

figyelembevételével

dönt

a

a

településszerkezeti
környezetre
döntéshozó,

és

szabályozási

gyakorolt
illetve

a

jelentõs

tervei

hatás(-ok)

környezetvédelmi,

természetvédelmi, valamint a vízügyi hatóság a környezeti értékelés elvégzésének
szükségességérõl.
Tekintettel arra, hogy a módosítás során nem a település egészét meghatározó
fejlesztésekrõl kell döntést hoznia a képviselõtestületnek, így – a fejlesztésekre
fókuszáló - célirányos környezeti vizsgálat elkészítése mellett döntött a döntéshozó
Önkormányzat

a

Fejér

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Fõosztály elõzetes egyeztetésben adott véleménye alapján.
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1.2. A környezetalakítási, környezetvédelmi munkarész módszertana
Az általános követelmények figyelembe vételével a tervezési feladat sajátosságait
szem elõtt tartva a vizsgálat általános szempontjait a következõk szerint rögzíthetõk:
–

A helyzetfeltárás keretében történik a környezeti alapállapot és a jellemzõ
környezetterhelések vizsgálata a hatályos elõírások, követelmények tükrében. A
vizsgálatok során megállapításra kerül a településrendezés eszközeivel való elvárt
intézkedések köre és egyéb környezetvédelmet érintõ javaslatok.

–

A tervezési folyamat követi a 2012. évi Kormányrendelet szerinti helyzetelemzés és
a

helyzetértékelés

az

1997.

évi

LXXVIII.

törvényben

meghatározott

településrendezési tervezési folyamatot, nevezetesen az önkormányzat által
határozatban elfogadott településfejlesztési koncepció alapján a szerkezeti terv
módosítása elõkészítését, majd a továbbtervezés során a szabályozási terv és a
helyi

építési

szabályzat

kimunkálását.

A

településrendezési

terveket

államigazgatási eljárásban történõ egyeztetés és a lakosság, valamint civil
szervezetek tájékoztatása, bevonása után a képviselõtestület önkormányzati
rendeletben hirdeti ki.
–

A környezeti értékelés során az államigazgatási szervek, az érintett lakosság, és a
civil szervezetek módosíthatják, javíthatják a terv minõségét, melyet a szakági
tervezõk

integrálnak

az

egyes

dokumentumokba.

Ezért

szükséges

az

államigazgatási szervek érdemi véleményének a megismerése is.
–

Az egyeztetési folyamatban esetleg bekövetkezõ véleményeltéréseket egyeztetõ
tárgyalás keretében – kompromisszumra törekedve – kell tisztázni. A tervet
készíttetõ önkormányzat illetve a tervezõ az eltérõ vélemények fenntartása
esetén indokolni köteles döntését.

–

A

környezeti

értékelés

készítésénél

az

önkormányzat

meglévõ

és

környezetvédelmet érintõ, terület-felhasználásra hatással bíró tervei, statisztikai és
környezetterheléssel

összefüggõ

adatok,

helyszíni

ellenõrzõ

vizsgálatok

tapasztalatai, az államigazgatási szervek és közüzemi szervek adatszolgáltatásai,
véleményei vehetõk figyelembe.
–

A tervkészítésre rendelkezésre álló idõszak nem teszi lehetõvé kutatások, ciklusok
monitorizálását, így ezek bizonytalanságával készíthetõk el a településrendezési
eszközök.
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1.3. A környezetalakítási, környezetvédelmi munkarész tematikája
A településrendezési terv készítõi a jogszabályi követelményeknek megfelelõen, a
megfelelõ megrendelõi akarattal egyezõen készítették el a környezetalakítási és
környezetvédelmi munkarészt, a terv dokumentálásakor, szerkesztésekor figyelembe
vették a környezeti értékelés általános követelményeit.

A környezeti értékelés általános tartalmi követelményeit a 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza, amely a 2012. évi Kormányrendelet 2. sz.
melléklete figyelembevételével alkalmazható a településrendezési eszközök jelenlegi
módosítása során is.

A településszerkezeti és szabályozási tervek, valamint a helyi építési szabályok
készítésével szemben támasztott követelmények figyelembe vételével, a fent
rögzített általános módszertan alapján a környezeti értékelés részletes tematikája a
következõk szerint rögzíthetõ:
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamata
Elõzmények, módszertan, tematika tartalma, a településrendezési tervek más
részeihez való kapcsolódása, a kidolgozás egyéb szempontjai.
2.

A településrendezési tervek célja és tartalma
A

településfejlesztési

elképzelések

és

tervek

rövid

ismertetése,

a

településrendezési terv összefüggése más tervekkel, programokkal.
3.

A környezeti hatások értékelése, helyzetfeltárás, helyzetelemzés
3.1. A rendezési tervek készítése során figyelembe vett tervek és programok
3.2. A környezeti állapot értékelése és a rendezési tervek készítése során
figyelembe vett meglévõ környezethasználatok követelményei.

4. A településrendezési tervek alkalmazása esetén várható környezetet érõ hatások
4.1. A településrendezési terv összevetése az országosan és helyi szinten
elvárható környezet- és természetvédelmi célokkal, követelményekkel
4.2. A környezetet érintõ hatások elõrejelzése, helyzetértékelés és alátámasztó
javaslat
5. Összefoglalás
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1.4. A környezeti vizsgálat településrendezési tervek más részeihez való
kapcsolódása
A vizsgálaton alapuló környezeti értékelés mind a településszerkezeti tervet, mind a
szabályozási tervet megalapozó, elhagyhatatlan tervrészlete és kiemelt szerepkörû a
környezetkímélõ építések helyi rendjének, szabályozásainak kialakításában.

Településszerkezeti terv az a településrendezési eszköz, amely meghatározza a
település alakításának, védelmének lehetõségeit és fejlesztési irányait, ennek
megfelelõen az egyes területrészek felhasználási módját, a település mûködéséhez
szükséges mûszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó
térbeli kialakítását és elrendezését.

Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzatnak az
országos szabályoknak megfelelõen, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a
település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a
környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez
fûzõdõ sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési
szabályzatban kell megállapítania.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a környezeti vizsgálat a településrendezési
eszközök megalapozója, az eredmények szervesen beépülnek és meghatározói a
településrendezési terveknek, illetve a helyi építési szabályzatoknak.
1.5. A kidolgozás egyéb szempontjai
A környezeti vizsgálatok készítésekor, a környezetalakítási munkarész kidolgozásakor
feltétlen figyelembe kell venni a tervek érvényességének idõkorlátait is, valamint a
magasabb szintû tervek (országos, megyei) hatályos követelményrendszerét.

A településszerkezeti tervet a települési önkormányzatnak legalább tízévenként felül
kell vizsgálnia, és szükség esetén a terv módosításáról vagy új terv elkészítésérõl kell
gondoskodnia. A megváltozott országos és megyei területrendezési tervek is
indukálják a felülvizsgálat elvégzését.
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A

helyi

építési

szabályzatnak

és

a

szabályozási

tervnek

a

jóváhagyott

településszerkezeti tervvel összhangban kell lennie, eltérés szükségessége esetén a
településszerkezeti tervet elõzetesen módosítani kell.
A

követelményeknek

megfelelõen

tehát

a

környezeti

értékelést

is

tízéves

idõintervallumra szükséges meghatározni, ebben azonban a környezetvédelmi tervi
ellátottságok hiányában jelenleg hat év felett gyengeségek várhatók.
Különös

figyelmet

érdemel

az

Országos

Területrendezési

Terv

(OTRT)

figyelembevétele.
Az OTRT-hez és a Tolna Megyei Területrendezési Tervhez készített stratégiai környezeti
értékelések a város és térsége infrastruktúra hálózat terveinek kialakítását
meghatározta, így ezekhez kell alkalmazkodni a településrendezési eszközök
készítése során.

2. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK CÉLJA ÉS TARTALMA
2.1. A településfejlesztési célok, elképzelések
A terület- és településrendezési tervezés célja, hogy a társadalmi-gazdasági
igényeket

szolgáló

új

terület-felhasználási

módok

javítsanak

a

társadalom

életkörülményein, a fenntartható fejlõdés pedig megkívánja, hogy mindez a
meglévõ nemkívánatos környezeti állapotokon való javítással történjen.

Simontornya Város településrendezési eszközei módosítása környezetalakítási és
környezetvédelmi vizsgálatának a fõ célja – a tervezési folyamat szerves részeként –
az elgondolások és a tervjavaslatok alternatívái környezeti hatásainak módszeres
elemzése annak érdekében, hogy a rendezési terv és így a területek fejlesztése
környezetbarát legyen.

A

terv

készítése

során

így

figyelembevételre

került,

hogy

a

településen

megvalósítható létesítmények és azok funkciói, valamint az infrastruktúra kialakítása,
a fejlesztések révén a környezethasználat úgy legyen szervezhetõ és végezhetõ,
hogy
–

a legkisebb mértékû környezetterhelést és igénybevételt idézze elõ;

–

megelõzhetõ legyen a környezetszennyezés;

–

kizárja a környezetkárosítást.
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A környezethasználatot az elõvigyázatosság elvének figyelembevételével, a
környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a zavaró hatások
(zaj, hulladékkeletkezés) elleni védelemmel kell megvalósítani.

2.2. A település közigazgatási területén kialakult, illetve tervezett terület-felhasználás
ismertetése
Simontornya Város településrendezési eszközei módosításának indítványai:
1. Pósa-tórendszer átalakítása multifunkcionális horgászfalunak

2. Ipari-gazdasági terület kijelölése a 043/17 és 181 hrsz-ú területen

3. A legnagyobb megengedett beépítettség növelése az Lk-1 jelû építési
övezetben

4. A HÉSZ korszerûsítése a jogszabályi illeszkedés érdekében

A módosító indítványok egyeztetésére tekintettel a környezeti vizsgálat során egyben
– módosító indítványonként - értékeljük a környezeti elemekre, illetve a jelentõs
hatótényezõk által (zajterhelés, hulladékok okozta terhelés) gyakorolt várható
hatásokat.

2.3. A településrendezési terv összefüggése más tervekkel, programokkal
A település fejlõdése, „mûködése” is hatással van a környezõ tájra, módosíthatja,
változtathatja

annak

levegõszennyezés,

elemeit.

szennyvíz-

és

A

települési

eredetû

hulladék-elhelyezés,

a

környezetszennyezés,
település

közlekedési

struktúrája, a létesítmények parkolási lehetõségei közvetlenül befolyásolják a
település és környéke környezeti minõségét.

Az Országos Területrendezési Terv és a Tolna Megyei Területrendezési Terv igen
kedvezõ helyzetbe hozta a települést.
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A

településkörnyék

konfliktusterület,

a

helyi

amelynek

adottságoktól

fejlesztése,

függõen

rendezése

az

többé-kevésbé
országos

sajátos

közúthálózat-

fejlesztéssel és a település érdekeivel összhangban, együttesen történhet.
A

települési

környezet

minõségét

a

késõbbiekben

bemutatott

föld-,

víz-,

levegõtisztaság-védelem, valamint a jelentõs hatások (zajterhelés, hulladékok) elleni
védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg.

A környezeti elemek védelme és a jelentõs hatások elleni védelem, valamint a
település mûködésének, mûködtetésének összehangolt tevékenysége túlmutat a
helyi építési szabályzat elkészítésének keretein.

A környezet védelmét is szolgáló fejlesztési program különösen nagy súllyal
jelentkezhet a település életében és az önkormányzatok feladatainak ellátásában.

Az

építésügyi

vállalkozási

igazgatás

tevékenység

feltételeinek
támogatása,

biztosítása,
a

a

költségvetés

településüzemeltetés,
nehézségeibõl

a

adódó

konfliktusok kezelése és az életkörülmények javítását szolgáló intézkedések, valamint
a nem kívánatos környezeti állapotokon való javítás érdekében a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben megfogalmazottak
szerint kell felülvizsgálni a környezetvédelmi programot.

A hivatkozott törvény alapján a települési környezetvédelmi programot a Nemzeti
Környezetvédelmi Programmal, a rendezési tervekkel összhangban kell kialakítani,
melyben

természetesen

szerepelnek

az

építésügyi

igazgatásra

vonatkozó

intézkedések és az üzemeltetéssel kapcsolatos projektek is.

A környezetvédelmi jogszabályok jelentõs módosulása, a feladat- és hatáskörök
változása

miatt

célszerû

a

program

folyamatos

aktualizálása,

mely

szerint

idõszakonként, de legalább kétévente felül kell vizsgálni és a végrehajthatóság
érdekében módosítást, kell alkalmazni.
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3. A KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉRTÉKELÉSE
3.1. A rendezési tervek készítése során figyelembe vett tervek és programok
A rendezési tervek készítése során elsõsorban a következõ tervek és programok lettek
figyelembe véve:
A tervezés jelen fázisában az alábbi területi illetve települési tervek vannak
hatályban:
–

OTRT /2003. évi XXVI. törvény/

–

Tolna megye Területrendezési Terve (TmTrT)

–

Nemzeti Környezetvédelmi Program

–

Országos Hulladékgazdálkodási Terv

3.2. A környezeti állapot értékelése és a rendezési tervek készítése során figyelembe
vett környezethasználatok
A hatályos jogszabályok követelményei szerint a környezetvédelmi szempontokat a
területrendezés során érvényre kell juttatni.
A területfejlesztés, területrendezés környezetvédelemmel kapcsolatos igényeinek
megfogalmazásához alapvetõen a következõk vizsgálata szükséges:
–

a meglévõ települési környezet jelenlegi állapotának értékelése, a jellemzõ
környezetterhelések elemzése,

–

a vonatkozó követelmények, szabályozási elõírások ismertetése.

3.2.1. A talaj- és a vizek védelme

Jelenlegi állapot
Simontornya település hidrogeológiai védõterületet és nyílt karszt területeket nem
érint. A település szennyezõdésérzékenységi besorolása a felszín alatti vizek
védelmérõl szóló 2019/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló
1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota
szempontjából érzékeny terület.

A Pósa-tórendszer vízjogi engedéllyel létesült. A tórendszer átalakítása kizárólag
vízjogi engedély alapján valósítható meg.
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A Pósa-tórendszer módosítása árvízvédelmi területet nem érint, a Sió-csatorna felõl a
terület depóniával védett.

A volt hulladéklerakó, illetve komposztáló területek vonatkozásában a Középdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség a 12574/2014. számú
határozatában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által a kezelésében lévõ,
Simontornya

volt

bõrgyár

területére

vonatkozó

földtani

közeg

szennyezés

megszüntetésérõl benyújtott beavatkozási záró-dokumentációt elfogadta. A záródokumentációban szerepelt a jelenlegi módosító indítványban szereplõ Simontornya
043/17 és 181 hrsz-ú terület is. A dokumentációban szereplõ föltani közeg vizsgálati
eredmények az elõírt (D) kármentesítési célállapot határérték alatt maradtak, ezért a
kármentesítés

földtani

közegre

vonatkozó

beavatkozási

részét

befejezettnek

tekintette, azonban a felszín alatti víz tisztítását és az ehhez kapcsolódó monitoringot
a Felügyelõség 18856/09. ügy- és 61122/09. iktatószámú határozata alapján
továbbra is végezni kell a talajvízre vonatkozó (D) határérték eléréséig.

A legnagyobb megengedett beépítettség növelése az Lk-1 jelû építési övezetben és
a jogszabályi illeszkedés érdekében a HÉSZ korszerûsítése közvetlenül talaj- és
vízvédelmi érdekeket nem érint.

Talaj- és vízvédelmi követelmények

A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a
kõzetekre és az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.
A védelemnek magában kell foglalnia a talaj termõképessége, szerkezete, víz- és
levegõháztartása, valamint élõvilága védelmét is.
A föld felszínén, vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan
anyagok helyezhetõk el, amelyek a föld mennyiségét, minõségét és folyamatait, a
környezeti elemeket nem szennyezik, károsítják.

A termõföldön történõ beruházásokat úgy kell megtervezni, hogy a létesítmények
elhelyezése a környezõ területeken a talajvédõ gazdálkodás feltételeit ne
akadályozza.
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Újabb területek belterületbe vonása, a termõföldön történõ beruházások a környezõ
területeken a talajvédõ gazdálkodás feltételeit nem ronthatják, nem csökkenthetik a
meglévõ talajvédelmi létesítmények mûködõképességét.

A

beruházások

megvalósítása

és

üzemeltetése

során

a

termõföldrõl

szóló

jogszabályban foglaltaknak megfelelõen kell eljárni.

Az elõírásokat a mezõ- és erdõgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CCXII.
törvény és a termõföld védelmérõl szóló 2007. évi CXXIX. törvény határozza meg.
Figyelembe veendõ továbbá a talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól
szóló 90/2008.(Vll.18.) FVM rendelet.

A térség domborzati és egyéb viszonyai alapján meghatározott munkák és
kötelezettségek egy részéhez a Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági, Növény- és Talajvédelmi Fõosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya, mint
talajvédelmi hatóság engedélye szükséges a következõ esetekben a törvény szerint:
−

erózió elleni talajvédelmi beavatkozások, ha a talajmûvelési eljárásokkal,
termesztett növények szakszerû területi elhelyezésével, a gyep-, cserje- és
erdõsávok létesítésével kellõképpen nem lehetséges az erózió ellen megóvni
a termõföldet,

−

a növények által kivont, a kilúgozás által eltávozott kalcium mennyiségének
pótlására, a talaj savanyúsági viszonyainak megszüntetésére, továbbá a
savanyító hatású légköri ülepedés semlegesítése céljából történõ meszezés,

−

szikesedés elleni talajjavítás,

−

homoktalajok javítása,

−

tereprendezés a felszín hullámosságának és az egyenetlen terepalakulatok
megszüntetésének érdekében,

−

mélyforgatás, ha azt a talajviszonyok indokolják,

−

szennyvíz, szennyvíziszap és egyéb nem veszélyes hulladékok termõföldön
történõ elhelyezése,

−

hígtrágya kijuttatása termõföldre.

A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történõ közzétételérõl
szóló

43/2013.(V.29.)

VM

rendelet

1.

melléklete

szerint

Simontornya

nem

nitrátérzékeny területû település. Azonban irányadó jelleggel be kell tartani a vizek
mezõgazdasági eredetû nitrát-szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
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cselekvési

program

nyilvántartás

részletes

rendjérõl

szóló

szabályairól,

valamint

59/2008.(lV.29.)

FVM

az

adatszolgáltatás

rendeletben

lévõ

és

„Helyes

Mezõgazdasági Gyakorlat” kötelezõ elõírásait.

Az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos
engedélyezési eljárások közül a bányászati hatóság közremûködése szükséges, ha az
építési tevékenység
a) felszínmozgás-veszélyes, illetve bányászati tevékenységgel érintett területen
valósul meg; vagy
b) nyomvonaljellegû kõolaj- és földgázbányászati létesítmény, szállítóvezeték,
elosztóvezeték, célvezeték, valamint egyéb gáz és gáztermék vezeték biztonsági
övezetében valósul meg, és az építtetõ az üzemeltetõnek a bányászatról szóló 1993.
évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A. § (8)
bekezdése szerint egyetértésének megtagadását vagy az üzemeltetõ által a 19/A.
§ (10) bekezdése alapján az egyetértés megadásához szabott feltételeket
sérelmesnek tartja.
Az a) pont esetében az építési engedély iránti kérelem földtani szempontú
megalapozottságának vizsgálata.
A b) pont esetében annak megállapítása, hogy az üzemeltetõ nyilatkozatában
foglalt feltételek vagy a hozzájárulás megtagadása a gázipari tevékenységgel
kapcsolatos létesítmény rendeltetésszerû használatával és védelmével kapcsolatos
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõ-e.

A bányászati tevékenység és az ásványvagyon-gazdálkodás követelményeit a
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII.
19.) Korm. rendelet tartalmazza.

A vizek védelme a felszíni és felszín alatti vizekre és azok készleteire terjed ki. A
környezet igénybevétele – így különösen a vízviszonyokba történõ beavatkozások esetén biztosítani kell, hogy a víz, mint tájalkotó tényezõ fennmaradjon, a vízi és víz
közeli

élõvilág

fennmaradásához

szükséges

feltételek,

valamint

a

vizek

hasznosíthatóságát elõsegítõ körülmények ne romoljanak.
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A felszín alatti vizek minõségi védelmét szolgáló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet
és a felszín alatti víz állapota szempontjából Simontornya érzékeny f.a. terület
besorolású település a felszín alatti víz szempontjából a 7/2005. (III. 1.) KvVM
rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet elõírásai szerint. A város
területén nyílt karszt területek nem találhatók.

A

felszín

alatti

vizek

minõségének

védelme

érdekében

a

kockázatos

szennyezõanyagok elhelyezése, továbbá a felszín alatti vízbe történõ közvetlen és
közvetett bevezetése tilos, illetve a létesítési engedélyezés során megállapított
feltételek szerint – engedély alapján - történhet.

A földtani közeg és megvalósulása esetén a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékeket be kell tartani. A földtani közeg és a felszín
alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekrõl és a
szennyezések mérésérõl szóló 6/2006. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
követelményei határozzák meg a határértékeket.

Élõvízbe és a közcsatorna-hálózatba bocsátott szennyvíz vagy folyékony hulladék
esetén a szennyezõanyag tartalomra vonatkozó határértékeket, küszöbértékeket be
kell tartani. a felszíni vizek minõsége védelmének szabályairól szóló, módosított
220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és a vízszennyezõ anyagok kibocsátásaira
vonatkozó határértékekrõl és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.)
KvVM rendelet szerint.

A település szennyvízcsatorna hálózatának fejlesztésénél a határértékek betartása
kiemelt szempont.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényt, melynek 28. § (1) bekezdése szerint
vízjogi engedély szükséges – jogszabályban meghatározott kivételektõl eltekintve –
vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és
megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatba vételéhez,
üzemeltetéséhez,

valamint

minden

vízhasználathoz

(üzemeltetési

engedély)

figyelembe kell venni.
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A beruházási

programok

megvalósítása

során,

új

kút

fúrásakor,

szennyvíz-

elõkezelésnél, csatornázásnál, átfogó vízrendezésnél, vízfolyás-rendezésnél, stb. kell a
szükséges engedélyezéseket lefolytatni.
A vízjogi engedélyt a Dél-dunántúli Vízügyi Hatóságtól kell megkérni a 18/1996. (VI.
13.) KHVM rendeletben foglaltak betartásával.

A tervek engedélyezése csak a szabályozási elõírásokban rögzített, és minden
esetben kötelezõen bevonandó szakhatóságok, valamint a szakterületük szerint
érintett szakhatóságok, és más eljárásban eljáró hatóságok pozitív állásfoglalása
alapján történhet. Mélyfekvéses területeken építési tevékenység csak a talajvíz
szintek vizsgálata alapján engedélyezhetõ, mezõgazdasági tevékenység, pedig csak
a földhasználók kockázatára végezhetõ.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre
és létesítményekre vonatkozó mûszaki szabályairól szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM
rendelet szerint kell az erre vonatkozó tevékenységet (mûszaki tervezés, kivitelezés,
fenntartás, üzemeltetés) folytatni.

A vizek és közcélú vízi-létesítményekkel kapcsolatban a 120/1999. (VIII. 6.) Korm.
rendelet elõírásait kell érvényesíteni.

A vízbázisok védelme érdekében a különbözõ védõövezetek által érintett
területeken a 123/1997. (VII.18.) Korm rendelet 5. számú mellékletének korlátozásait
kell érvényesíteni a területek igénybe vételekor.
Az ivóvíz- és ásvány-gyógyvízkezelõ, -tározó mûtárgyak és szállító vezetékek
védõterületeirõl és védõsávjairól a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 4. sz.
melléklete rendelkezik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet rögzíti az elõzetes (környezeti)
vizsgálat, a környezetvédelmi és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárások szabályait.
Az elõzetes vizsgálati eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság
dönt,

hogy

környezeti

hatásvizsgálat

(további

eljárást

igényel!)

elvégzését

szükségesnek tartja-e.
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Az építési engedélyezési eljárások során a környezetvédelmi és természetvédelmi
hatóság a környezeti hatások jelentõségének vélelmezése esetén dönthet a
környezetvédelmi engedélyezési kötelezettségrõl a Kormányrendelet 2/A §-a szerint.

3.2.2. A levegõminõség védelme

Jelenlegi állapot
A Pósa-tórendszer térségében a hatályos településrendezési eszközökben szereplõ
különleges beépítésre szánt terület fejlesztése nem valósult meg. A tórendszer
térségében légszennyezõanyag kibocsátó jelentõs forrás nem létesült. Kedvezõ a
térség levegõminõségi állapota.

Az ipari gazdasági terület fejlesztésére, rendelkezésre álló 034/17 és 181 hrsz-ú
ingatlanok a volt bõrgyár hulladéklerakó és komposztáló rekultivált ingatlanjai. Az
ingatlanok jelenlegi állapotukban – az allergén gyomnövények kiporzásaitól
eltekintve – légszennyezõanyag terheléssel nem járnak.
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A legnagyobb megengedett beépítettség növelése az Lk-1 jelû építési övezetben és
a

jogszabályi

illeszkedés

érdekében

a

HÉSZ

korszerûsítése

közvetlenül

levegõtisztaság-védelmi érdekeket nem érint.

A levegõtisztaság-védelemmel kapcsolatos követelmények

A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni
a levegõ minõség megõrzésérõl és javításáról.

A

levegõterhelést

okozó

forrásokra,

tevékenységekre,

technológiákra,

létesítményekre (a továbbiakban: légszennyezõ forrás) az elérhetõ legjobb technika
alapján, jogszabályban, illetõleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának
keretében

kibocsátási

megállapítani.

A

határértéket,

levegõterheltségi

levegõvédelmi

szint

határértékeit

követelményeket
és

a

helyhez

kell
kötött

légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
tartalmazza.
A levegõterheltségi szint, a helyhez kötött légszennyezõ pontforrások, a diffúz források
(pl.: hígtrágya tárolók, stb.) vizsgálatára, ellenõrzésére és értékelésére, valamint
mindezek üzemeltetõire a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet követelményei vonatkoznak.

A légszennyezettség egészségügyi határértékei egyes légszennyezõ anyagokra vonatkozóan
Határérték (µg/m 3)

Légszennyezõ anyag

Veszélyességi

[CAS szám]

fokozat

órás

24 órás

éves

Kén-dioxid [7446-09-5]

III.

250

125

50

Nitrogén-dioxid [10102-44-0]

II.

100

85

40

Szén-monoxid [630-08-0]

II.

10.000

5.000*

3.000

Szálló por (PM10)

III.

-

50

40

* Napi 8 órás mozgó átlagkoncentrációk maximuma, amelyet az órás átlagok alapján készített 8 órás mozgó
átlagértékekbõl kell kiválasztani.

A Város jelenlegi állapotának megfelelõ, az alapállapotot jelentõ levegõminõségi
helyzetének

megítéléséhez

a

terület

légszennyezettség

paramétereit

az

egészségügyi határértékekkel kell összevetni.
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A nagyobb hõteljesítményû (140 kWth és ennél nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb
névleges bemenõ teljesítményû) tüzelõberendezések légszennyezõanyagainak
technológiai kibocsátási határértékeirõl a 23/2001. (XI. 13.) KöM rendelet tartalmaz
elõírásokat.

A fûtõmû, erõmû nagyságrendû teljesítményekre (50 MWth felett) külön jogszabályok
rendelkeznek.

Egyes tevékenységek és berendezések illékony szerves vegyület kibocsátásainak
korlátozását a 26/2014. (III. 25.) VM rendelet szabályozza.
Figyelembe kell venni az ózonréteget lebontó anyagokkal és egyes fluor tartalmú
üvegházhatású gázokkal kapcsolatos tevékenységekrõl szóló 310/2008. (XII. 20.)
Kormányrendelet követelményeket. A tervek készítése idõszakában a 3 kg
hûtõközeg töltetû légkondicionáló vagy hûtõberendezéseket be kell jelenteni a
környezetvédelmi hatóságnak.

A levegõ védelmérõl szóló, módosított 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5.§-a szerint
a

bûzkibocsátással

járó

környezeti

hatásvizsgálat

köteles,

vagy

egységes

környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén védelmi övezetet kell
kialakítani. A védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülõépület, oktatási,
nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülõ,
illetve a már mûködõ légszennyezõ források mûködésével összefüggõ építmény.
A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek viselése a légszennyezõt
terhelik.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárások során állapítja meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság az
elérhetõ legjobb technikán alapuló intézkedéseket.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
szabályait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet határozza meg.

3.2.3. Hulladékgazdálkodás
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Jelenlegi állapot
A Pósa-tórendszer vízjogi engedéllyel létesült. A tórendszer üzemeltetése különleges
hulladékgazdálkodási problémával nem jár, ebbõl fakadóan beavatkozás nem
szükséges.
A volt hulladéklerakó, illetve komposztáló területek vonatkozásában a Középdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség a 12574/2014. számú
határozatában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által a kezelésében lévõ,
Simontornya

volt

bõrgyár

területére

vonatkozó

földtani

közeg

szennyezés

megszüntetésérõl benyújtott beavatkozási záró-dokumentációt elfogadta.
A rekultivált hulladékgazdálkodási telepen a még el nem bontott támfalak
jelentenek potenciális hulladékkeletkezési lehetõséget, amely építési hulladékként
kezelve hasznosítható, ártalmatlanítható.

A legnagyobb megengedett beépítettség növelése az Lk-1 jelû építési övezetben és
a

jogszabályi

illeszkedés

érdekében

a

HÉSZ

korszerûsítése

közvetlenül

hulladékgazdálkodási érdekeket nem érint.
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A hulladékgazdálkodással szemben támasztott követelmények

A

hulladék

gyûjtésével,

ártalmatlanításával

kapcsolatos

tevékenységet

a

hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján kell szervezni és
végezni.

A hulladék “termelõ” köteles gondoskodni a hulladékok elõírásszerû gyûjtésérõl,
tárolásáról, a területrõl, történõ kiszállításáról, valamint ártalmatlanításáról, melynek
elsõdleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni és felszín alatti
vízbe és levegõbe jutását.
A településen a környezet veszélyeztetésének minimalizálása érdekében kizárólag
hulladékszegény technológiák telepítését szabad engedélyezni úgy, hogy a
keletkezõ

hulladékok

hasznosítására,

ártalmatlanítására,

rendelkezésre

álljon

engedéllyel és kapacitással bíró szolgáltató szervezet.

A településen keletkezett lakossági hulladék összetétele rendkívül inhomogén, nagy
szervesanyag-tartalmú háztartási hulladék mellett tartalmaz még vegyes kerti és
veszélyes hulladékot (növény-védõszeres göngyöleg, lejárt szavatosságú gyógyszer,
használt elem, stb.) is, ezért elhelyezését rendkívüli gondossággal kell megoldani.
A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján az önkormányzat
hulladékgazdálkodási
hulladéklerakók

feladatainak

felülvizsgálatáról

ellátása
és

során

gondoskodni

továbbüzemeltetésük

kell

a

lehetõségeinek

feltárásáról, a hasznosítható hulladékok szelektív gyûjtésének megteremtésérõl, a
biológiailag lebomló szerves-anyag tartalom csökkentésérõl (komposztáló telep
létesítése).
Meg kell teremteni a hulladékok átvételére egész évben alkalmas gyûjtõpontok és
hulladékudvarok kialakításának lehetõségét, a bontási hulladékok válogatását,
értékesítését, a megmaradó anyagok esetleges lerakását biztosító telep létesítését.

A 2012. évi CLXXXV. törvény szerint el kellett készíteni a település komplex
hulladékgazdálkodási tervét.
A települési szilárd hulladékok kezelésére szolgáló egyes létesítmények kialakításának
és üzemeltetésének részletes mûszaki szabályairól szóló 5/2002. (X. 29.) KvVM rendelet
elvárásai teljesülésével a települési környezet környezetterhelése minimalizálható.
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A köztisztasággal összefüggõen rendeletben kell meghatározni a közterületen
kijelölendõ hulladékgyûjtõ pontok helyét.

A

közszolgáltató

kiválasztásáról

és

a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatási

szerzõdésrõl a 317/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet, a települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól a 64/2008. (III. 28.)
Kormányrendelet rendelkezik.
A hulladékok jegyzékét a hulladékjegyzékrõl szóló 72/2013. (VIII. 21.) KVM rendelet
tartalmazza.

A

hulladékok

hulladékokra.

közül
A

megkülönböztetett

veszélyes

hulladékok

figyelmet
gyûjtésére,

kell

fordítani

kezelésére,

a

veszélyes

tárolására

és

ártalmatlanítására a 98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet elõírásai vonatkoznak. A
veszélyes hulladék termelõ köteles gondoskodni a hulladékok elõírásszerû kezelésérõl,
melynek elsõdleges célja, hogy megakadályozza a hulladék talajba, felszíni- és
felszín alatti vízbe és levegõbe jutását.

A hulladékok egyik speciális fajtája az állattenyésztés során keletkezõ állati tetem,
hulladék. Az állati tetemek elhelyezésére az Országos Hulladékgazdálkodási Tervrõl
szóló 110/2002. (XII. 12.) OGY határozat, valamint a hatályon kívül helyezett 71/2003.
(VI. 27.) FVM rendelet értelmében 2005. december 31-e után nem történhet
dögkútban, dögtéren.
A hatályos jogszabály a 45/2012. (V. 8.) VM rendelet. A dögkút hiánya miatt a
fehérje-feldolgozó üzembe való szállítás a megnyugtató hosszú távú megoldás. A
tervezett turisztikai célú különleges övezetben tartott állati eredetû hulladékok
számára biztosítani kell a hulladékok szakszerû gyûjtését és engedéllyel rendelkezõ
hasznosító, ártalmatlanító részére való átadását.

Az elhullott állatok tetemeinek, mint a nem emberi fogyasztásra szánt állati
melléktermékekre és a belõlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi
szabályok megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl
szóló 1069/2009/EK rendelet 9. cikk szerinti 2. kategóriába sorolt állati hulladéknak
ártalmatlanító üzembe történõ szállítás céljából erre engedéllyel rendelkezõ
vállalkozásnak való átadása, vagy engedélyezett kiskapacitású hulladékégetõben
történõ elégetése megfelelõ.
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Az állati tetemeket elszállításukig szilárd padozatú, mosható falfelületû, fedett,
zárható, kerítés vonalában elhelyezett és kívülrõl üríthetõ hullatárolóban kell
elhelyezni.

3.2.4. Zaj- és rezgés elleni védelem

Jelenlegi állapot
A Pósa-tórendszer térségében a hatályos településrendezési eszközökben szereplõ
különleges beépítésre szánt terület fejlesztése nem valósult meg. A tórendszer
térségében zajterhelõ jelentõs forrás nem létesült. Kedvezõ a térség zajterhelési
állapota.

Az ipari gazdasági terület fejlesztésére, rendelkezésre álló 034/17 és 181 hrsz-ú
ingatlanok a volt bõrgyár hulladéklerakó és komposztáló rekultivált ingatlanjai. Az
ingatlanok jelenlegi állapotukban zajterhelésel nem járnak.

Megfelelõ szabályozással a legnagyobb megengedett beépítettség növelése az Lk-1
jelû építési övezetben és a jogszabályi illeszkedés érdekében a HÉSZ korszerûsítése
közvetlenül

zajvédelmi

érdekeket

nem

érint.

A

HÉSZ

korszerûsítése

a

szabályozottságot javítja.

Környezeti zajvédelmi követelmények

A környezeti zaj- és rezgésvédelem területén érvényes rendeletek, elõírások
megtartásával biztosítható a környezetvédelmi szempontból is megfelelõ települési
környezet kialakítása.
A területrendezés, településfejlesztés során kell érvényesíteni azokat az elõírásokat,
melyekkel

a

káros

hatások

kialakulása

megelõzhetõ,

a

meglévõ

hatások

csökkenthetõk, illetve bizonyos területeken a kedvezõ állapot megtartható.
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A környezeti zaj- és rezgésvédelmi követelményeket a környezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes kérdéseirõl szóló 284/2007.(X. 29.) Kormányrendelet, továbbá a
zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás
ellenõrzésének módjáról szóló 93/2007 (XII. 18.) KvVM rendeletek tartalmazzák.

A megengedett zaj- és rezgésterhelési határértékeket a területi funkciótól függõen
külön a nappali (600-2200) és külön az éjszakai (2200-600) idõszakra vonatkozóan a
27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet mellékletei tartalmazzák.
A Kormányrendelet értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó
létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendõ területen,
épületben

és

helyiségben

követelményeknek.

a

Védendõ

zaj-

vagy

területeket,

rezgésterhelés

pedig

úgy

kell

megfeleljen
kijelölni,

hogy

a
a

megengedett határértékek teljesüljenek.

A rendelet meghatározza a létesítéssel kapcsolatos követelményeket is. E szerint zajt
kibocsátó berendezés, telephely, tevékenység úgy létesíthetõ, illetve üzemeltethetõ,
hogy környezeti zajkibocsátása nem haladhatja meg a jogszabályban elõírt
zajterhelési

határértékeket.

Jelenleg

a

27/2008.(XII.

3.)

KvVM-EüM

együttes

rendeletben foglaltak.

Meglévõ közlekedési útvonalak melletti, új tervezésû, vagy megváltozott övezeti
besorolású

területeken,

megfelelõ

beépítési

távolság

meghatározásával

és

betartásával, illetve mûszaki intézkedésekkel kell biztosítani az elõírt zajterhelési
határértékek teljesülését.
Korszerûsítés, útkapacitás bõvítés esetében, ha a változást megelõzõ állapotban
már határérték túllépés ált fenn, akkor legalább a változást megelõzõ zajterhelés a
követelmény.
Új út létesítésének, a forgalmi viszonyok lényeges és tartós megváltozását
eredményezõ felújítása, korszerûsítés tervezésekor a zajterhelési határértékeket
érvényesíteni kell.

Ennek

érdekében

a

hosszú

távra

tervezett

forgalom

figyelembevételével

zajcsökkentõ létesítmények, berendezések alkalmazását kell szükség esetén elõírni és
biztosítani. Jelenleg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 3. sz. melléklete határozza
meg.
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A forgalmi adatok ismeretében a közúti közlekedési zaj mértéke a 25/2004. (XII. 20.)
KvVM r. 2. sz. melléklet szerint kerül meghatározásra.

A forgalom nagyságának figyelembevétele az Állami Közúti Mûszaki és Információs
KHT. által kiadott „Országos Közutak 2007. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma”
adatainak, és az ÚT 2-1.302.2003 „Közutak távlati forgalmának meghatározása
elõrevetítõ módszerrel” címû Útügyi Mûszaki Elõírás által megadott forgalomfejlõdési
szorzók alkalmazásával kapott értékeivel történik.

Zajterhelési határérték új utakra, vagy megváltozott területi funkcióra a 8/2002. (III.
22.) KöM – EüM együttes rendelet 3. sz. melléklete alapján:

A

település

területére,

az

OTÉK

szerint

meghatározott

terület-felhasználási

egységekre, illetve a beépítésre szánt területek esetén építési övezetekre, beépítésre
nem szánt területek esetén övezetekre vonatkozóan, a zajterhelési határértékeket
tartalmazó

KvVM-EüM

együttes

rendelet

figyelembevételével

a

következõ

határértékek érvényesítendõk.

Üzemi-, szolgáltató létesítmények esetében

Sorszám
1.
2.

Zajtól védendõ terület
Üdülõterület, különleges területek közül az egészségügyi
terület, gyógyfürdõ
Kisvárosias, kertvárosias, falusias lakóterület, különleges
területek közül az oktatási létesítmények területe és
zöldterületek

Határérték (LTH) az L AM
megítélési szintre (dB)
N

É

45

35

50

40

3.

Nagyvárosias lakóterület, vegyes terület

55

45

4.

Gazdasági terület

60

50

Védett létesítmény, épület (lakó- és intézményépület) nélküli ipari- gazdasági
területekre a hivatkozott KvVM-EüM együttes rendelet nem állapít meg zajterhelési
határértékeket.
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Közlekedési létesítmények melletti területeken megengedett zajterhelési
határértékek
Határérték (LTH) az L AM kö megítélési szintre (dB)
a települési
a települési
önkormányzat
önkormányzat
kiszolgáló úttól,
tulajdonában lévõ
tulajdonában lévõ
lakóúttól
belterületi
gyüjtõutak-tól, illetve
származó zajra
gyorsforgalmi és
vasúti mellékvonaltól
fõutaktól
származó zajra
származó zajra
N
É
N
É
N
É

Sorszám

Területi funkció

1.

Üdülõterület,
különleges
területek
közül az egészségügyi
terület, gyógyfürdõ

50

40

55

45

60

50

2.

Kisvárosias, kertvárosias
lakóterület,
különleges
területek
közül
az
oktatási
létesítmények területe
és zöldterületek

55

45

60

50

65

55

3.

Nagyvárosias
lakóterület,
terület

60

50

65

55

65

55

4.

Gazdasági terület

65

55

65

55

65

55

vegyes

Újonnan létesülõ lakó- és közösségi épületekben a külsõ környezetbõl származó
rezgések megengedett egyenértékû, súlyozott rezgésgyorsulás értékeit a KvVM-EüM
együttes rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza.

3.2.5. Épített környezet és kulturális örökség védelme

Jelenlegi állapot

A módosulással érintett területek világörökségi és világörökségi várományos helyszínt,
mûemléket, emlékhelyet, földvárat, történeti települési területet, történeti kertet,
történeti tájat, borvidéket, helyi mûvi értékvédelemmel érintett épületet vagy
területet nem érintenek.
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A Pósa-tórendszer térségében a hatályos településrendezési eszközökben szereplõ
különleges beépítésre szánt terület fejlesztése nem valósult meg.
A tórendszer térségében légszennyezõanyag kibocsátó jelentõs forrás nem létesült.
Jelenleg is kedvezõ a térség település-környezeti állapota.

A hatályos HÉSZ részletes szabályozási terv kidolgozását írta elõ, amelynek a
szellemében a megismert konkrétabb fejlesztési program és a hatályos jogszabályok
szerint történhet a módosítás.

A TMKh SzJH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztálya elõzetes tájékoztató levelében
jelezte, hogy a módosuló terület a következõ nyilvántartott régészeti lelõhelyeket
érinti:

Azonosító
40520
65088

Név
Simontornya 9
Simontornya Ny-i terület
Simontornya 16
Birkás-tanya

Korszak, jelleg
Bronzkori település

Ingatlanok
0197/1, 0197/2

Római
kori 0210, 0232
település
Római temetõ

A beruházás elõkészítése, tervezése és megvalósítása során fel kell mérni a terület
pontos régészeti érintettségét (különös tekintettel a Pósa-tótól északra fekvõ
területekre) és vizsgálni kell az örökségvédelmi hatáscsökkentés lehetõségeit.

A hatósági engedélyezési eljárások és megvalósítás folyamán számolni kell a
régészeti feladatellátás idõ- és költségvonzatával.

Simontornya Város ipari gazdasági területfejlesztésre szánt, a módosítással érintett
területe a bemutatott képek tanúsága szerint is igen elhanyagolt. A meglévõ
építmények és környezetük állapota tovább romlott.
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A jelenlegi – az Önkormányzat által támogatott - módosítási tervek a jelenlegi
környezetminõség javítását célozzák.

A

fejlesztési

terület

a

Fejér

Megyei

Kormányhivatal

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Fõosztály elõzetes véleménye, tájékoztatója alapján nem érint
természetvédelmi és Natura 2000 területeket.

Megfelelõ szabályozással a legnagyobb megengedett beépítettség növelése az Lk-1
jelû építési övezetben és a jogszabályi illeszkedés érdekében a HÉSZ korszerûsítése
közvetlenül épített környezetvédelmi érdekeket nem érint. A HÉSZ korszerûsítése a
szabályozottságot javítja.

Épített környezet védelmével kapcsolatos követelmények
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Az épített környezet védelmét az ország sajátos jogszabályrendszere biztosítja. Tolna
megyevonatkozásban meghatározó az Országos Területrendezési Tervrõl szóló 2003.
évi XXVI. törvény.
Meghatározó továbbá Tolna Megye Területrendezési terve, illetve a megye környezõ
települései településrendezési tervei. A településrendezési eszközök rögzítik az építési
szabályokat, amelyet önkormányzati jogalkotás keretében dolgoznak ki.

Az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló, többször módosított 1997. évi
LXXVIII. törvény, valamint a kulturális örökség védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény,
az örökség védelmérõl szóló 2001. LXIV. törvény és a végrehajtásukra kiadott
jogszabályok (pl.: 395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet) tartalmazzák, illetve biztosítják az
épített környezet védelmét.
Külön ki kell emelni az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló
253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet és az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló
395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet rendeletek elõírásait.

3.2.5. Táj- és természetvédelem
Jelenlegi állapot
A Pósa-tórendszer fejlesztése miatt módosuló terület Natura 2000 védettség alatt
álló területeket nem érint.
A tórendszer névadó tava, a Pósa-tó a déli részén található (0223/2 hrsz.) úszó láp
miatt ex lege védett terület.

A területrendezési tervekben megjelenõ, a természet és a táj védelmét célzó
övezetek közül a módosuló területet az alábbiak érintik:
•

Országos Ökológiai Hálózat övezete (Országos Területrendezési Terv – OTrT
13.§)
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„(1) Az országos ökológiai hálózat övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhetõ ki, amely az ökológiai
hálózat természetes és természetközeli élõhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.”
•

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendõ terület övezete (OTrT
14/A.§)

„(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendõ terület övezete területét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti
terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a
kiemelt térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze
keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzõit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülõ településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata
keretében meg kell határozni a tájjelleg megõrzendõ elemeit, elemegyütteseit,
valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzõit.
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(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a
tájképi egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi
építési szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba
illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására
látványterv készítését írhatja elõ és a készítésre vonatkozó követelményeket
határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat,
erõmûveket és kiserõmûveket a tájképi egység megõrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztetõ mûszaki megoldások alkalmazásával
kell elhelyezni.”
Tolna Megye Területrendezési Terve a jelenlegi tavak területét vízgazdálkodási
térségként, az ezeket, övezõ területeket városias települési térségként jelöli.
A módosítás során a vízjogi engedélyezési tervet alapul véve a vízgazdálkodási
terület növekszik, a városias térségként jelölt terület egy része mezõgazdasági, másik
része beépítésre nem szánt különleges terület területfelhasználási kategóriába kerül.
A tervezett területhasználatok a TmTrT-hez képest az OTrT-ben szereplõ elvárásokhoz
közelítenek.
•

Magterület és ökológiai folyosó övezete (lehatárolás a Duna-Dráva Nemzeti
Park Igazgatóságtól kapott adatszolgáltatás alapján)

A hatályos TmTrT fogalomrendszere és övezeti lehatárolása pillanatnyilag nem követi
a hatályos OTrT elõírásait. A teljes közigazgatási területre készített településrendezési
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eszközök az elfogadásukkor hatályos területrendezési tervi követelményekhez
igazodnak.
Az új jogszabályi környezethez való illesztés a település teljes közigazgatási területére
készülõ új településrendezési eszközök készítése során történik meg. A felülvizsgálatra
várhatóan jövõ évi indítással kerül sor.

Az ipari gazdasági terület kijelölése miatt módosuló terület védett természeti
értéket, illetve a területrendezési tervekben megjelenõ, a természet és a táj
védelmét célzó övezetet nem érint.

Megfelelõ szabályozással a legnagyobb megengedett beépítettség növelése az Lk-1
jelû építési övezetben és a jogszabályi illeszkedés érdekében a HÉSZ korszerûsítése
közvetlenül táj- és természetvédelmi érdekeket nem érint. A HÉSZ korszerûsítése a
szabályozottságot javítja.

Táj-és természetvédelmével kapcsolatos követelmények
A táj- és természetvédelmi követelményeket az európai közösségi követelmények
szerint hatályban lévõ jogszabályok tartalmazzák.
A legjelentõsebb a természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény.
A tájvédelemmel kapcsolatos eljárások rendjét a módosított 166/1999. (XI.19.)
Kormányrendelet tartalmazta. A hatályon kívül helyezett jogszabály helyett ki kell
dolgozni a térségi és megyei terveket, amelyek iránymutatók lehetnek a tájpotenciál megõrzésével kapcsolatban.

Az érzékeny természeti területekre vonatkozó szabályokról szóló 2/2002. (I. 23.) KöMFVM együttes rendelet részletesen elõírja a területek kijelölésének és létesítésének
szabályait.

Az 1996. évi LIII. törvény értelmében „ex lege” védett – vagyis külön védelmi
határozat nélkül is természetvédelmi oltalom alatt áll – az ország valamennyi lápja,
földvára, valamint 5 liter/perc értéket meghaladó vízhozamú forrása.

A település közigazgatási területén található „ex lege” védett értékek listája – hazánk
többi területéhez hasonlóan – még nem került nyilvánosságra.
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A

természet

védelmérõl

szóló

1996.

évi

LIII.

törvény

rendelkezése

szerint

természetvédelmi oltalom alatt állnak azok az erdõ, gyep, nádas mûvelésû ágú
területek, mûvelés alól kivettként nyilvántartott és nem építmény elhelyezésére
szolgáló, vagy bányamûvelés alatt nem álló földterületek, valamint mezõ- és
erdõgazdasági

hasznosításra

alkalmatlan

földterületek,

melyeket

elsõsorban

természetközeli állapotok jellemeznek.

Ezek az ún. természeti területek, melyek jelentõségét az adja, hogy - általában a
nagy kiterjedésû szántók közé ékelõdve – a természetes élõvilág számára
menedékhelyet biztosítanak.

A természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítõjére és tartalmára vonatkozó
szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet részletezi az egyes területekre
vonatkozó szabályokat.

4. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ALKALMAZÁSA ESETÉN VÁRHATÓ KÖRNYEZETET ÉRÕ HATÁSOK
A települési környezet minõségét a környezeti elemek védelme és a jelentõs hatások
elleni védelem koordinált érdekei együttesen határozzák meg.
A településrendezési eszközök módosítása során a kedvezõ környezeti állapot
megõrzését és javítását tûztük ki célul, így ennek a szempontnak való megfelelés
értékelése a feladata a fejezetnek a területfejlesztés, területrendezés várható
hatásainak elemzésével.
A módosítások célját a 2.2 fejezetben rögzítettük.
4.1. A településrendezési terv összevetése az országosan és helyi szinten elvárható
környezet- és természetvédelmi célokkal, követelményekkel
A rendezési tervek készítése során figyelembe vett, a 3.1. pontban részletezett
tervekkel és regionális léptékû programokkal való összhang megteremtése volt a
célja mind az önkormányzatnak, mind a tervezõknek.

Minden tekintetben sikerült megteremteni a települési rendezési tervek összhangját a
magasabb szintû tervekkel.
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A magasabb szintû jogszabályoknak és követelményeknek való megfelelés
természetesnek tekinthetõ.

4.2. A környezetet érintõ hatások elõrejelzése
A környezeti alapállapot és a fejlesztési elképzelések, programok alapján a településszerkezeti

és

szabályozási

terv

kialakításával

várható

környezeti

hatások

a

követelményeknek megfelelõen a környezeti elemek rendszerei szerint, és a jelentõs
környezeti hatások figyelembe vételével értékelhetõ.

Simontornya Város településrendezési eszközei módosításának indítványai:
1. Pósa-tórendszer átalakítása multifunkcionális horgászfalunak

A beruházó egy több európai helyszínbõl álló projekt elsõ és legnagyobb
állomásaként Simontornyán egy ún. multikulturális horgász- és szabadidõ központot
kíván létrehozni.

A központ elsõdleges rendeltetése a World Wide Fishing Association (WWFA)
támogatásával és megbízásából nemzetközi profi horgászversenyek lebonyolítása az
erre a célra alkalmassá tett horgásztavakon. A létesítmény egész évben üzemel. A
versenyen kívüli idõszakban a tavakat a nyilvános közönség és az amatõr horgászok
is használhatják. A horgászok kényelmét a tavak partján megépülõ horgászházak
biztosítják.
A projekt célja a sporthorgászat mellett létrehozni egy intenzív, nagy kapacitású,
fenntartható, lehetõleg bio minõsítésû édesvizi haltenyészetet, valamint a tavak
környékének optimalizált, nyereséges kihasználásával szabadidõs-, élmény-, és
wellness-szolgáltatásokat nyújtani.

Fentiek

alapján

a

létesítmény

a

sporthorgászat

mellett

sport-

és

szabadidõközpontként is funkcionálna. A beruházó edzõtáborozásra is alkalmas kisés nagypályás labdarúgó, kosár- és röplabdapályák, 9 szakaszos golfpálya,
teniszpályák létrehozását is tervezi.
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A profi sporttevékenységek mellett a vendégek kényelmét szabadtéri színpad,
kemping, szálloda, éttermek, büfék, apartmanok, játszóterek biztosítják. Ezek
tervezett helyszíne a tórendszertõl északra és nyugatra fekvõ területrész.
A versenyekre érkezõ nemzetközi csapatok kísérõi, hozzátartozói is élvezhetik a
tavaktól északra tervezett, 350 fõt befogadni képes wellness és konferencia szálloda
sokrétû szolgáltatásait.

A projekt megvalósításával mind a közvetlen környékrõl, mind pedig a távolabbi
térségbõl érkezõ turistákra számítanak (balatoni turistáknak alternatív programként,
tamási világhírû vadász-terület, a vadászok jelenleg nem találnak vadászaton kívüli
attrakciót, közeli borvidékek kiegészítõ programjaként).

A módosítás során a projekttel nem érintett 0197/1 hrsz.-ú szántó a településszerkezeti
és a szabályozási terven a tényleges területhasználatnak megfelelõ általános
mezõgazdasági terület (Má) területfelhasználási kategóriába kerül. Az elõírások a
hatályos rendelethez képest érdemben nem változnak, csupán pontosításukra kerül
sor a jogszabályi illeszkedés érdekében.

A tervezett beruházással érintett területen a tervezett tórendszer a településszerkezeti
terven vízgazdálkodási területként (V) jelenik meg, a tórendszert övezõ területrész
különleges beépítésre nem szánt terület (Kk) területfelhasználási kategóriába kerül.

A szabályozási terv a tervezett tórendszert idegenforgalmi célú vízgazdálkodási
területi övezetként (V-id), a tórendszer körüli területeket pedig idegenforgalmi célú
különleges beépítésre nem szánt területi övezetként (Kk-id) határolja le.

A Kk-id övezeten belül be nem építhetõ telekrészként jelenik meg az OTrT kiváló
termõhelyi adottságú szántóterület övezettel érintett 0237/1 hrsz.-ú földrészlet, illetve
a Tolna megye Területrendezési Tervében és a hatályos településszerkezeti terven is
megjelenõ elkerülõ út építésére fenntartott területsáv.
A V-id övezeten belül az ex lege védett Pósa-tó térsége szintén nem építhetõ be.

A fejlesztési program alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerint sajátos környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges a
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projekt elemei többségére. Az engedélyezési eljárás lefolytatása kezdeményezhetõ
a projekt egyes elemeire külön-külön, azonban javasolt a komplex projekt egészére
kiterjedõ eljárás, amely a kölcsönhatásokat jobban figyelembe tudja venni a
vizsgálat során.

A fejlesztési program környezetvédelmi engedélyezését követõen az engedélyben
foglalt elõírások figyelembe vételével lesz lehetõség a szakági tervek kidolgozására.
A tórendszer átalakítása vízjogi engedély köteles tevékenység. Az egyes építmények
és az infrastuktúra létesítményei (közlekedési, energia ellátás, hírközlés és kommunális
szolgáltatások)

a

környezetvédelmi

engedélyezés

során

meghatározottak

figyelembe vételével tervezhetõk meg és kivitelezhetõk.
A talaj- és vízvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a beruházással érintett
teljes terület a morfológiai és hidrogeológiai viszonyok miatt veszélyes környezetnek
tekintendõ,

ezért

a

tervek

készítése

során

geotechnikai

vizsgálatokkal

kell

alátámasztani a megvalósíthatóságot.
A vízjogi létesítési engedélyezési eljárás keretében tisztázódnak a megvalósítás
vízgazdálkodási és vízminõség-védelmi kritériumai.
A projektnek megfelelõ szemlélet alapján a környezetterhelések minimalizálására
fognak törekedni, így nem várható jelentõs légszennyezõanyag- és zajterhelés.
Javasolt

a

megújuló

energiaforrások

igénybevétele.

A

szabadidõ

központ

volumenére figyelemmel szükségszerû a település közszolgáltatásainak kiterjesztése is
(hulladékszállítás, stb.).
Az épített környezet és a tájkép védelme érdekében az épületek kialakításánál a
tájképi illeszkedésre kiemelt figyelmet kell fordítani. A HÉSZ vonatkozó elõírásai ezt az
elvárást fogalmazzák meg (hagyományos és természetes anyaghasználat és
színezés).
A természetvédelmi szempontok figyelembe vételét szolgálják az egyes övezetek
lehatárolásai, valamint a HÉSZ szabályozási elõírásai.

Összességében

megállapítható,

hogy

a

fejlesztési

projekt

megvalósítása

a

környezetvédelmi és az azt követõ engedélyezési eljárások során a környezetvédelmi
és természetvédelmi érdekek érvényesítésével valósítható meg.
A településrendezési eszközök módosításával, a szabályozottság javításával a
települési környezetminõség megõrzése, fejlesztése reális célkitûzés.

33
Productus Bt.

A szabadidõ központ megvalósulásával Simontornya és környezõ településeinek
lakói számára kiváló rekreációs létesítmény jöhet létre, amely a lakosság egészségi
állapotát is javíthatja.
A módosítás elfogadásának környezetvédelmi és természetvédelmi akadálya
jelenleg nem ismert.

2. Ipari-gazdasági terület kijelölése a 043/17 és 181 hrsz-ú területen
A módosuló terület a város keleti részén, a volt bõrgyártól délkeletre található,
részben bel-, részben külterület. Megközelítése a Gyár utca és az ennek
folytatásában a szennyvíztelephez vezetõ úton megoldott.

A 181 hrsz.-ú ingatlan a bõrgyár mûködésének idején bõrgyári hulladékok
elhelyezésére szolgált, a 043/17 hrsz.-ú földrészleten a bõrgyár szennyvíziszap kazettái
voltak. A területen az elszennyezett földtani közeg kármentesítése és rekultivációja a
szükséges tényfeltáráson alapuló mûszaki beavatkozási terv alapján megtörtént.

A volt hulladéklerakó, illetve komposztáló területek vonatkozásában a Középdunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelõség a 12574/2014. számú
határozatában a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. által a kezelésében lévõ,
Simontornya

volt

bõrgyár

területére

vonatkozó

földtani

közeg

szennyezés

megszüntetésérõl benyújtott beavatkozási záró-dokumentációt elfogadta. A záródokumentációban szerepelt a jelenlegi módosító indítványban szereplõ Simontornya
043/17 és 181 hrsz-ú terület is. A dokumentációban szereplõ föltani közeg vizsgálati
eredmények az elõírt (D) kármentesítési célállapot határérték alatt maradtak, ezért a
kármentesítés

földtani

közegre

vonatkozó

beavatkozási

részét

befejezettnek

tekintette, azonban a felszín alatti víz tisztítását és az ehhez kapcsolódó monitoringot
a Felügyelõség 18856/09. ügy- és 61122/09. iktatószámú határozata alapján
továbbra is végezni kell a talajvízre vonatkozó (D) határérték eléréséig.
A módosítás során a 181 és a 043/17 hrsz.-ú ingatlanok területe a településszerkezeti
és a szabályozási terven egyéb ipari gazdasági terület (Gip-E) terület-felhasználási
kategóriába kerül a belterületbe vonás lehetõségével. Az építési övezeti elõírások a
hatályos HÉSZ-hez képest érdemben nem változnak, csak az építési telkeken belüli
zöldfelületek kialakítására vonatkozó elõírások pontosodnak.
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A talaj- és vízvédelmi szempontok érvényesítése érdekében a beruházással érintett
teljes terület az építésföldtani viszonyok miatt veszélyes környezetnek tekintendõ,
ezért a tervek készítése során geotechnikai vizsgálatokkal kell alátámasztani a
megvalósíthatóságot.
A

folyamatban

lévõ

kármentesítésre

tekintettel

a

terület-igénybevételek,

telekalakítás, beépítések és infrastuktúra kiépítések a kármentesítést és a
monitorizálását nem akadályozhatják. A tervezett ipari gazdasági terület tervezett
ingatlanjain (043/17 és 181 Hrsz.) kármentesítéssel érintett létesítmény jelenleg nem
található.

A levegõ védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint kell gondoskodni
a levegõ minõség megõrzésérõl és javításáról.
A

levegõterhelést

okozó

forrásokra,

tevékenységekre,

technológiákra,

létesítményekre (a továbbiakban: légszennyezõ forrás) az elérhetõ legjobb technika
alapján, jogszabályban, illetõleg a környezetvédelmi hatóság egyedi eljárásának
keretében

kibocsátási

megállapítani.

A

határértéket,

levegõterheltségi

levegõvédelmi

szint

határértékeit

követelményeket
és

a

helyhez

kell
kötött

légszennyezõ pontforrások kibocsátási határértékeit a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet
tartalmazza.

A fejlesztés

során

érvényesíteni

lehet

a

jelentõs

hatótényezõk

(hulladékok

keletkezése, zajterhelés) káros hatásai elleni védelmet, így a módosítás realizálását
nem akadályozza hulladékgazdálkodási és zajvédelmi érdek. Az ipari gazdasági
fejlesztési terület a közszolgáltatásba kötelezõen bevonandó övezet.

A fejlesztéssel a jelenleg hasznosítatlan, sérült terület rehabilitációja történik meg, így
javul a települési környezet minõsége.

A módosuló terület védett természeti értéket, illetve a területrendezési tervekben
megjelenõ, a természet és a táj védelmét célzó övezetet nem érint.

A belsõ zöldfelületek kialakítására vonatkozó, a telkek tájba illesztését célzó
elõírásokat a HÉSZ 13.§ (3) bekezdése tartalmazza.
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A fejlesztési program alapján a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerint sajátos környezetvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása is szükséges lehet.

A

hulladéklerakó

és

hulladékkezelõ

létesítmények

kármentesítésében,

az

egyeztetésben résztvevõ államigazgatási szerv közremûködött és sem a rekultivációt
végzõkre, sem a lezárás során a területhasznosítás tekintetében nem írt elõ korlátozó
kötelezettségeket, így feltételezhetõen a fejlesztés során egészségügyi kockázattal
nem kell számolni.

Összességében

megállapítható,

hogy

a

fejlesztési

projekt

megvalósítása

a

környezetvédelmi és az azt követõ engedélyezési eljárások során a környezetvédelmi
és természetvédelmi érdekek érvényesítésével valósítható meg.
A módosítás elfogadásának környezetvédelmi és természetvédelmi akadálya
jelenleg nem ismert.

3. A legnagyobb megengedett beépítettség növelése az Lk-1 jelû építési övezetben

A város területén kisvárosias lakóterület Lk-1 építési övezetébe a városközponttól
keletre fekvõ, és a Malom utcára felfûzött építési telkek tartoznak. A hatályos HÉSZ az
építési övezetben a megengedett legnagyobb beépítettséget 30%-ban határozza
meg.
Az itt lakók kérték az önkormányzatot, hogy tegye lehetõvé építési telkeiken a
jelenleginél nagyobb beépítettséget. Az önkormányzat a kérés teljesítésének nem
látja akadályát, így a módosítás során az Lk-1 építési övezetben a megengedett
legnagyobb beépítettség 40%-ra emelkedik. Az építési övezetre vonatkozó egyéb
elõírások nem változnak, a megengedett legkisebb zöldfelület továbbra is 40%
marad.
A beépítettség növelés elõsegíti a gépjármûvek telken belül való létesítményekben
való elhelyezését, amely – vagyonbiztonság javítása mellett - talaj- és vízvédelmi,
levegõ- és zajterhelési szempontból is kedvezõ hatású lehet.

A módosítás környezetvédelmi és természetvédelmi érdeket nem sért, javítja a
települési környezet minõségét.

36
Productus Bt.

4. A HÉSZ korszerûsítése a jogszabályi illeszkedés érdekében

A módosítás a HÉSZ jogszabályi illesztésének a tervismertetés leírásában jelzett
módon való átvezetése.

A jogszabályszerkesztésrõl szóló rendelet elõírásaival való összhang megteremtése
érdekében néhány, külön jogszabályban szereplõ rendelkezést ismétlõ HÉSZ elõírás
hatályát veszti, illetve a külön jogszabályok változásai átvezetése történik a
módosítás során.

A helyzetértékelés alapján környezetvédelmi szempontból a helyi építési szabályzat
környezetvédelmet érintõ elõírásainak módosítására készült alátámasztó javaslat az
egyeztetési dokumentáció szerint.
A hatályos helyi építési szabályzatban szereplõ elírások javítása a hatósági munkát
segíti.

A

hatályos

jogszabályi

környezetnek

való

megfeleltetés

környezetvédelmi

szempontokat nem sért.

Összefoglalóan

megállapítható,

hogy

Simontornya

Város

településrendezési

eszközeinek módosítása során készített tervek, és a környezeti vizsgálat biztosítja a
település jelenlegi kedvezõ környezeti minõségének és így a zajhelyzetének
megtartását, és hosszútávon biztosítja a környezet védelmét.

5. ÖSSZEFOGLALÁS
Simontornya Város településrendezési eszközei módosításához elkészítettük a
környezetalakítási

és

környezetvédelmi

munkarészhez

szükséges

környezeti

vizsgálatot.

A környezeti hatások értékelését a települési környezet minõségét, állapotát
befolyásoló környezethasználatokra vonatkozó követelmények összefoglalásával
kezdtük.
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Célirányosan

rögzítettük

környezeti

elemenként,

szakterületenként

a

követelményeket, elvárásokat, melyek a környezethasználat minõsítésén túl a
szabályozási terv kialakítását és a helyi építési szabályzat kereteit határozták meg.

Összegeztük a területfejlesztés, területrendezés várható hatásait, a fejlesztési
irányokat.

Összefoglalóan megállapítható, hogy Simontornya településrendezési eszközeinek
módosítása segíti a település fenntartható fejlõdését, a környezeti helyzetének
megtartását és hosszútávon biztosítja a környezet védelmét.

A településrendezési eszközök módosítása nem veszélyezteti a környezeti elemeket
és a fejlesztések során biztosítható a jelentõs környezeti hatótényezõk elleni
védelem.
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