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Mogyoróska Község Polgármesterének 2016. június 22-énke\t, azlgazgatőságra2016. június 24-én

érkezett 560^1012016. ,számí, megkeresése, ill. a településfejlesáési koncepcióróI, az tntegráIt

településfejlesztési statégiáról és a településrendezési eszközökról, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szőlő 3l4l20i2. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § (4) bekezdése alapján -
Mogyoróska Község településrendezési eszközeinek (a településszerkezeti tervnek és a helyi építési
szabélyzatnak és a szabályozási tenmek) a megkeresésben bemutatott módosítasiához az alábbíakat
közötjük:

A rendelet 37. § (4) bb) pontja alapján nvilatkozzuk. hogy hatóságunk Mogyoróska Község
településrendezési eszközeinek módosítasára irányuló egyeztetési eljárás további szakaszában 4fog2
kíván vennl

A3l4l20l2, (XL 8.) Korm. rendelet 9. mellékletének 5. és 6. pontja szerint a tenileti vízúgyi hatóság

adatszolgáltatási témakörei avízgazdálkodás, vízvédelem teniletén az alábbíak:

mértékadó árvíazínt, felszíní és fekzín alatti vízmínőség-védelnli terület, felszíni saennyezésre

fokozottan érzékeny terület vízgy űjtő-gazdáIkaddsi terület,

A rendelet 9. mellékletének 7. pontja szerint a megyei katasztrófavédelmi igazgatőságok, mint
tűzvédelmi és polgári védelmi hatóság adatszo|gáltatási témaköre polgád védelemi terület, vízvédelmi
területek

Á nagvvízi mederrel és a rendszeresen belvíziárta terüleíekk?l kapcsolatban a 3I4l20I2. (XI. 8.)

Korm. rendelet 9, melléklet 6a. pontja alapjánazOrszágos Vízügyi Főigazgatőságadtá$ékoztatősí|

ÁJ A fentíek alapján a településrendezési eszközök tárgi módosítdsdhoz vízgazilálkoilásí és

vízvédelmi hatósdgí szempontból az aldbbíakra híujukfel a jig,lelmet:

A folyók rnértékadó órvízszintíeiről szőlő 74l2a14, (XII. 23.) BM rendelet Mogyoróska Község
Kő zi gazgatás i terü letén 1 évó v ízfo lyásra vonatko ző an adatot nem tartalmaz.

A települések ár_ és belviz veszéIyezletettségi alapon történő besorolásaról szóló 1812003. (XIL 9.)

KvVM-BM egyiittes rendeletben Mogyoróska Község nem szerepel.

Fglszíni és felszín alq,tti vizek, vízbúzísok védelme:

A település közigazgatási területe üzemelő, vagy távlati ivővízbázis előzetesen lehatarolt, ill. hatósági
határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidom át, védőövezet- és védőterület-rendszerét nem érinti.

Ügyfélfogadás és ügyintézői ielefonos ügyfólfogadás:
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Tel: 46/517-300 Fax: 46/517,388
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Mogyoróska község vízellátása jelenleg aH-1,66a-61/2003. és H-i660-56l2aal. számokon módosított

H-I66a-52l1999. sz, uzjogi üzemeltetési engedély alapján történik egy 47 m talpmélységű, 30-38 m
között beszűrőzőtí, repedezett andezit vizadfuatelepített fúrt kútból. A kútból kitennelt víz magas vas-

é s man gán-t artalma miatt a v íz kezelé s e szüks é g e s.

A hatósági nyilvántartás szerint a községi vízbázisra lridrogeológiai védőidorn, ill. felszíni védőterület
rendszer nem kenilt lehatáolásra, i11. kijelölésre, bár a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valanint az

ivóvízellátrást szolgáló vízilétesítmónyek védelrnéről szóló I23/I99"l , (VII, 1 8.) Konn. rendelet 1 . § (3)

bekezdésének értelmében a vízilétesítmény üzemeltetésélrez, ill. az ilyen célt szolgáló yízhasználatboz

az i"vővizbéais védelme érdekében a rendelet szerinti védöidomot, védőterületet, védősávot kell
kijelölni.

A vízpllátás biáprrságrának növeléso, rrásrészt a kúWízben lévő agresszív szén-dioxid eltávolítása, i11.

a vas_mangántalanítő techrrológia kapacitásának növelése céljából a Borsodvíz Zft, - 3527 Miskolc,
Tömösi űt2. _ engedélyes tészére a Mogyoróska községi vízmű savtalaníás és kapacitásbővítés I-II.

ütem vízilétesítményeinek kivitelezési munkálataihoz a vízagyi hatóság 1,4640,13,12008. számú

határozatával adott vízjogi létesítési engedélyt, Az engedély 20t1. január 31-ig volt érvényes.

A vizugyi hatóságnak nincs firdomása arról, lrogy a tewezett kapacitasbővítés, ill.
technológiafejlesáés megvalósult volna.

A vízek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szőlő 2712006. (II. 7.)

Korm. rendelet 5. § (1), Q) bekezdése, ill. a nltténérzékeny területeknek a MoPAR szerinti blokkok
szintjén történó kanéteteiéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet értelmébenközzétett elektronikus

nyilvántartás (MePAR) szerint Mogyoróska közigazgatási területe jellemóen nem nitráíé!4ék?nv,
azonban,a település déli oldalanak egy részei nítrdtérzékenv tenileten helyezkedik eI. (Arészletek az

egyes blokkokra vonatkozőan a MePAR Böngészőből lekérdezhetök.)

A felszín alatti viz.ek védelméről szőlő 219/2004. (VIL 21.) Korm. rendelet 2, sz, melléklete, ill. a

felszín alatti víz áJlapota szempontjáből érzékeny területeken levó települések besorolásaról sáló
2712004. (Xa.25.) KvVM rendelet értelmében a Község kőzigazgatási tenilete a felszín alaítivíz
állap ota szempontj áb ől é r zé k e nv,

Tekintette| a fentiekre a településrendezési eszközök módosítását, a tenilethasznáIatokat, Úgy kell
meglewezni és megvalósítani, hogy ar:nak során a környezeti elemek, ezen belül is kiemelten atalaj, a
felszíniésfelszínalattivizekelszennyezódésekizárhaóleryen.

Á felszíni és felszín alatti vízek,vétlelme keretében többek közöft a települési szennyvízelvezető és

tisáító rendszerek fejlesáésené!, klala?,lásánál figyelembe kell venni az alábbi jogszabályok

előírásait:

o a Nemzeti Település i szenrryvizelvezetési és - tisáítasi Megvalósítási programról szóló

25l2a02. (II.27.) Korm. rendelet,

c Magyarországtelepilési szennyvíz-elvezetési és tisáítási he|yzetét nyilvantartó Településsoros

IegyzéWől és Tájékoztatő Jegyzél<ről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk

lehatárolásáróI szőló 3792aL5. (XII. 8.) Korm. rendelet.

A szenrryvizek előtisztítása, csatornába vezntése, valamint a hasznáIt és tisáított szennyvizek
elhelyezése vonatkoásáb arl a használt és szennyvizek kibocsáási hatrárértékeiről és alkalmazásuk

szabályairőt szólő 2812004. (XIí.25,) KvVM rendeletben, továbbá a felszín alatti vizek védelméről
szőI6 21912004 (VII.21,) Korm. rendeletben és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairől
szólő 220l2a04. (YIL}L) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell figyelembe venni, betartani és

betartatni.

Á feilesz,tésre kiielölt területek köí,művesítésével kapcsolatos követelmhnek:

^z 
űj iétesítmények kialakítás a, hasznáIatbavétele csak az országos településrendezési és építési

követelményekrői szóló 25311997. (XIL 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 8, §-ban meghalározott telies

k0 zműv e s ít é s s e l irény ozhatő elő.



lvővízellátő rendszer csak a keletkező szentryvizek elvezetésének, vagy az étialommentes gyűjtés és
engedólyezett szeruryvíáisztítőra történó elszállítás egyidejű nregoldásával építhető ki, ill. lrelyezhető
üzembe.

A közműrendszer bővítése előtt az új rendszerelr,hez csatlakozó meglévő víziközművek (vízellátó
rendszer, szenny- és csapadékvíz elvezetés) kapacitását és állapotát az esetlegesen megnövekedő
vízigényeket, keletkező szenny- és csapadékvíz mennyiségeket alapul véve ke1l folülvizsgálni és az
esetleges rekonstrukciókat, bővítéseket elóirárryozni.

Ez nemcsak a módosítással érintett területen kiépített, hanenr a területet ellátó, kiszolgáló viziközmű
alaprendszerekre is vorratkozik (p1. vízellátó rendszer nyomásfokozása, szennyvízelvezetés átenrelő
kapacitasa, stb,). Tehát újabb teniletek hasznosítá.sának előfeltétele a vízíközmű rendszereken az
ahhoz szükséges szabad kapacítás rendalkezésro álldsa.

Az ivővizellátás rnennyisógi és minőségi biztonságának növelése érdekében a bővítéseknél a
háIőzatok körösítósét javasolju.ft, ill. itt kíilön felhívjuk a figyelmet, hogy a turizmus fejlesztésével
összefiiggésben szükségesnek tartjuk a községi ivővízházis mielőbbi biáonságba helyezését, valamint
a vízkezelő technológia kapacitásbővítését, ill. a rneglévő technológirának a savtalarrítással t<;rténő
kiegészítését

A háIózat-bővítéseket minden esetben a jelenleg üzemelő rendszerüe történő illeszkedéssel kell
kialakítani, a rendszert vezérlő irárryítástechnika működtetéséröl, összehangolásáról gondoskodni kell.

A tenileteken csak elválasztott rendszerű csatornahálőzat építhető ki, azaz a szennyvíz, valamint a
felszíni- és csapadék vizek lnilön bálőzatonvezethetők csak el.

Vízrendezés:

A vtzgazdálkodásról szőIő 1995. évi LVil. törvény (Vgt,) 4. § (1) f) pontja értelmében a települési
önkormányzat feladata a helvi vízrendezes és vízkdrelháfitds, az ánviz- és betrvízelvezetés, továbbá a
Vgt. 16. § (5) b) pontja szerint a település belterületén a pqtakok, csatgrnák áradásai, tovdbbé a
csapadék- és egvéb víTek ltltal okozott kúrtételek megelőzése - küI- és belterüIeti védőművek
építésével - a védőművek ferrntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása.

A Vgt. részletesen szabályozza az állam és a települési önkomrán yzaíokhatáskörébe utalt feladatokat,
pl. a belterületi csapadékviz elvezetés megoldásának kötelezettséget, a külterületi csapadékvíz
elvezetés az,onban - a nevesített állami tulajdonú vízelvezető művek és csatomák fenntartásának és
üzemeltetésének kivételével - a VgL 16. § (1I és 6I bek, értelmében ,. ,bbr, érd.kel
ín gatlantalaído noso k, vagv teúlethasznóló,k feladata"

A nagy csapadékok okoáa hdryi vizkarok megelózése érdel<ében a fejlesztésre tervezett területek
környezetében fontos a víztendezés jelenlegi helyzetének áttekintése, szaktervezövel történő
felülvizsgálata, mald a területek vutendezése, a csapadékvíz elvezetö rendszerek kiépítése, ami a
domb- és hegyvidéki területeken külön jelentőséggel bír.

Az új beépítésre javasolt területek csapadékvíz elvezetését előzetesen kell megoldani, de a tervezett
településfejlesáés során felül kell vizsgáIni a település küIvízek elleni _védelmének megoldásdt,
rendezését is, A fejlesztendő területek beépítését csaka vízrendezés megoldás4 avízelvezető rendszer
kiépítése után kezdhetik meg.

Az esetleges vízkárok elkerülése érdekében az épületek padlószintjét minden esetben céIszerű a
természetes terepszintből megfelelő mértékben kiemelni.

Közlekedési területek, utak mellett a csapadékviz e|vezető árkok kiépítéséhez is biáosítani kell a
területet.

A csapadékvíz elvezetés megteryezésénél figyelemrnell kell lenni avizminőség védelrni szempontokra
is, azaz úgy kell a csapadékvíz elvezető rendszert kialakítani, hogy szenlryező anyagok nagy
csapadékok eseiében se ju'thassanak a felszírú vizekbe.

A már meglévő állami, i11, önkormányzati tulajdonban lévő vízfolyások, vízelvezető arkok, csatornák
vízelvezető képességének fenntartásáról a vizek és a közcélű vízilétesítmények fenntartására



vonatkozó feladatokról szólő l20l1g99. (VIII. 6.) Korm. rendeletben, i11. a rendelet mellékeltében

foglaltak szerint az települési önkormányzat köteles gondoskodni.

A nagyvlzimeder, a pafti sáv, a vízjárta és a fakad ó vizek által veszélyezteteít teniletek hasztálatésől,

haszriósításáról, valáint a folyók-esetében a nagyvizí mederkezelési terv készítésének rendjére és

tarta|máravonatkozó szabályoűől szóló 83/2014. QIr" U.) I{orru. rendelet 2. §-a a vizek (s,kÖrcéIÚ

vízilétesítménvek mentén akezelő számáraa nreder rnegközelítése és a vízgazdálkodási szakfeladatok

ellátása céL1 áből p arti §ávo t áll apít m e g

A parti sávot is magába foglaló parti ingatlan a szakfe]adatok közérdekű ellátásara figYelemnrel

haiznáIható, hasznosíható. Á parti sáv szálességét a rendelet 2. § (3) bekezdése határozza meg, A
83l20I4.(IIi. 14,) Korm. rendelet parti sáwa vona=tkozó rendelkezéseit be kell tartani.

patakok, vízfolyások menti területek, új lakó vagy egyéb célú beópítésének, illetve hasznosításának

elöfeltétele a felszíni vízfolyások, 
-putu].ok 

az 
- 

alábbiak szerinti mértékadó vízbozamra tÖrlénő

kiépítése, mederrendezése:

A vizek hasznosítását, védelmét és kárlételeinek ethéntását szolgálÓ tevékenység:F.^ .9:
létesítményekr e vonatkoző általános szabályokról szóló 147 l20I0. (N . 29 .) Korrn. rendelet 49. § (1)

bek. szerint a vízfolyások, csatornákmedrének, valamint műtarryainak kiéPÍtési méítékét

a) beltertileten és a kierneit jelentóségű létesítmények környezetében 1-37o-os

Ú kíiltenileten a veszé|yertetett é*ékelq valamint az elöntéssel veszélyeztetett tertilet a

tenilethasználat, illeú az érintettek igényónek figyelembevételével legfeljebb 10%-os

előfordulási valószínűségű virhozam levezetésére ke|l méretezni.

Felhívom a íigyelmet, hogy a fenntartási munkákat meghaladó víznunkákhoz, g4@*L_
meesziinielllsatáz, i4Álip1Űsanez, tavft,épanez". ,űglaÚ(ásánoz a l8lt996. ,(VL13,) KIIVM

-és 
_ 

mellékleteinek benyujtásával az

Igazi,gatőságunktá, elől,ercsen víziagí lép§ítésí gngpiléI!,t k?Li lrérní. A kivitelezési munkáiatokat csak

j Ó geiOs v ízjo gi létesídsi engedély birtokában lehet rnegkezdeni,

Meglévő vízilétesítmények (pl. rneglévő mélyfurású kút, stb.) használatbavételéhez és mínden.

víűaunálathoz víz, oí üzemiketésián*qdétv siükséges, amelyet a már hivatkozott 1,811996. (]II.13,)

KHVM rendelet uo zott tarlalmű kérelem alapján szintén, az

Igazgatőság adkí az irpmeltető, iIL- avírhasr-láló részsre,

Vízg v ű i tő- E azd álk o d, ás

Az EU tagországaibzm az Európai Unió új vízpolitikáj a, a"YizKeretirányelv" (2000/60/EI( iranYelv,

tovább i akb an VKD 20 0 0. de c ember 22 - én lép eXt ltaíÁIyb a,

A W11 céljainak eléréséhez a vizgyűjtő-gazdáúkodási egységek és ezen belúl az egYes Űztestek

azonosíásái , az elvégzendő feladato*k meghatározáséltoz szükséges állapotfelmérés eredménYeít, és az

ezek atapjáijavasolt intézkedéseket aviigqita-gazdáIkodási terv foglalja össze, amely egY gondos és

kiterjedt tervezési folyamat eredményeként született meg,

A Kormány a vírpolítíka terén aközösségi fellépés kereteinek meghatározásáről szŐI6, 2000, október

23_i 20O0/60iEK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagáIlamí kÖtelezettség teljesítése

érdekében xtagyuorsiáqielülvizsgált 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervét a 115512016. (Itr. 31.)

Korm. határozat mellékleteként hirdette ki.

Mogyoróska község kőzigazgatási területe a Tisza résnízgyűjtőn belül a 2-5. sorszámú Tokai,

H e ii gli a meg n ev e zés ű te rv e zés i ale gv s é e teniletét éíinti,

Az országos és arésnlizgyűjtők vizg5ujtő_gazdálkodási terve,,valamint az a\egységek terve, továbbá

az ezek alapjéí, uapezí"-vátu,rr"nnyi dokumentum megtalálbatő a www.vizeink.hu honlaPon a

Dokumentumtárban, ili. a már hivatkozott 115512016. (III- 31.) Korm. hdLásozatmellÓkletében, amelY

a Nemzeti logszabáls4ár (www.t\it.hu) felületéról is letölthető



A tervezett módosítások soútn az érintett tervezési alegységekre, 111. víztestekre vonatkozóan
aktuális vízgyűjtő-gazdálkodási tervben meglatározott feladatokat, intézkedési javaslatokat
figyelembe kell venni.

B./ A településrendezésí eszfuizök módosítósával kapcsolatosan tűzvédelryi, polgdri védelmi ós
katasztró favédelmi szemno ntból az alábbiakra híuj uk fel a figyeltttet:

A településrendezósi eszközök módosításáboz a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egles
törvények módosításárót szóló 20]I. évi CXXWII. íörvény (a továbbiakban: Ifut. tv.), a tűz ellerti
védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságróI szóló I996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban:
Ttv.), továbbá az 54/2014, (nI 5,) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi SzabáIyzat (a
továbbiakbarr: OTSZ), az építésügyi és építésfelügeleti haíósdgi eljárásolo,ól és ellenőrzésekrőI,
valamint az építésüg,,i hatósági szolgáItatásról szóló 3l2/2012. (XL OB.) Korm. rendelet (a

továbbiakban: Korm. r.), a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a telepüIésrendezési eszközökrőI, yalamint eg/es településrendezési sajátas
jogintézményelcről szóló 314/2012, 6r. 8,) Korm. rendelet, a telepüIések katasztrófavédelmi
besorolásáról, valamint a katasztrófak elleni védekezés egtes szabályairól szóIó 62/20]l. (XL 29.)
BM rendelet módosításáról szóló 61/2012 (XIL11.) BM rendelet, az életvédelmi létesítmények
létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosítósáról szóló 22/1992. 6n. 29.) KTM rendelet
tűz- és polgrári védelmi vonatkozású előírásait és az idevonatkoző nemzeti szabványokban foglaltakat
érvényre kell juttatni, kiemelt figyelemmel az alábbiaksa:

A vízígény számitásánál az oltővíz igénl is figyelembe kell venni. A Ttv. 29.§ (1)-(2)

bekezdés szerint a településen az oltőviz nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat
feladaía. A trízoltó vízforrások telepítési lrelyét atűmédellni szakhatósággal egyeúetni kell. A
kijelölt területen a legnagyobb (mértékadó) tűzszakasz alapterűlete alapjén az OTSZ 72. § (1)
bekezdésében, ill. 8. melléklet I. táblánata szerint előírt oltóvíz intenzitást kell biáosítani. Az
oltóvízszrikséglet tervezésénél figyelembe kell venni továbbá az OTSZ 74 § - 78. §-ában
megJtatározottakat is. Az OTSZ 75. § (1) bekezdése értelmében vezetékes vízellátás létesítése
esetén föld feletti túzcsapokkal kell bixosítari az oltóvizet,
Amennyiben a kijelölt teriileten furott lait kenil kialakításra, a termelt és szolgáltatott vizek
gázmentesítéséről szóIó 12/1997. (VIn,29.) KHVMsz. rendelet szerinti gáztartalomvizsgálatoí
szükséges elvégezni.
AvízgazdáIkodási hatósági jogkör gtakorlásáról szóló 72/I996, (Y. 22.) Korm, rendelet 5lE

§-a alapján ha a tennelt és szolgáltatott víz - gáztaftalmának vizsgálata alapjén - B vagy C
géafokozatba tafiozik, a területi vinlgyi hatóságként eljaró katasárófavédelmi igazgatóság
tűzvédelmi hatósági feladatkörében megvizsgőlja atűntédelmi elöírásoknak való megfelelést
és annak feltételeit is.
A szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb távolság nem lehet
kisebb sem a telepítési ávolságnál, sem az OTSZ szerint meghatátozott híáávolsásnál.
Tűztávolságok tekintetében az OTSZ 18. §-ában leírtakat kell alkalmazni a Korm. r. 6-

melléklet 7. pontja szerint; vagyis:
- közepes és magas mértékadó kockánati osztálybatartoző építmény esetén,
- alacsony mértékadó kockázati osztályba tuloző

c lakó- és üdülőépület,
o nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tarta7maző épület,
o összes építményszint nettó alaptenilete az 500 m2-t meglraladó épület

esetén,
nagyon alacsony mérlékadó kockázati osztályba tartoző épületek a !akő- vagy
üdülőépület kivételével, amelyrrek

. az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m' és
tartalmaz olyarr közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó
alapterülete nagyobb, mint 50 m2,

o azösszes építményszint nettó alaptenilete nagyobb, mint 1000 m2,

aZ
is



- rnegfelelŐség igazolással - vagy 2013.júiius 1-je után gyártott szerkezetek esetében

céljáranem szolgáló, és legfeijebb 180 napig fennátló
o rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető,lelátő,mutatványos,

szőtakoztatŐ, vendéglátó, kereskedelmi, valamirrt előadás tartására
szolgálő építmény,

. kiállítási vaglr elsősegélyt nyújtó építmérry,
ha az OTSZ szerinti áIlvány jellegű építrnény és több mirrt 50 fo egyidejű
tutőzkodáséraalkalmas és nettó alaptenilete ZO ri -t meghaladja.

FigYelrnrikbe ajánljuk aveszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésről
szÓIÓ 2]9/20IJ, (X. 20.) Korm. rendelet 28. és Zg. §-&t, mely a veszélyes üz.emekke|
kapcsolatos településrendezési tervezésrőI szóI. A Kat. tv. 27, § (1) bekezdése alapján.,,A
veszélYes anyagoklral fogtalkozó üzemek ... veszéIyessógí övezeti haí;árait fet kell tüntetni
a ... telepüIésszerkezeti teryben.r'
A tűzoltő egységek beavatkozását biztosítő tílzo\ási felvonulási terület és tűzoltrási út
tekintetében be kell tartani az QTSZ 65. § -70. §-ának és a 193. § (2) bekezdésének előírásait.
A Ttv. 5. § (4) bekezdés, 28. §, valamint a 29.§ (1) és (3) bekezdés pontjait érvényesítve
biáosítani kell a trizoltásra és rnűszaki mentésre vonatkozb kazszolgáliti feiadat eiláÚ,srának
feltételeit.
A térségre jellernzŐ, nagyszámű szabadtéri tiizek vissza szarrtására a levegő védelmérőt szóIó
306/2010. @I. 23.) Korm, rendelet 3. §-a atapjfu a levegővédelrni tövetelrnényeket a
teniletfejlesztési, tenilet- és településrendezési tervek, Élopülésfejlesztési koncepció
kidolgozása során érvényesíteni. keli. l luirnyezet védelmének átaari, szabáIyairót iaa
1995, evi LIII. törvény 48, § (4) bekezdés b) pontja alapjánaz ayat és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályoknak meg keli jelennie az őnkormányzat rendeleteiben,

Javaslom azon fiildtanilag veszélyes teniletek felrnérését és azok feltiintetését a szabállyoási terven
és a helYi éPÍtési szabályzatban, továbbá az att történő építés megtilúísát, ahol part- és iöszfal, vagy
egyéb tömegmozgással lehet számolni az alábbíakmiatt:

alábányászolt terület
alápincézett tenilet
barlang
építefr. íbl omlása
feltöltött terület
futóhomok
génfeláramJás

hány ómozgás, zag5,íár o zók
báttersugérzás
kőfolyás,
kúszás
omlás
regionális emelkedés
regiorráiis süllyedés

rétegcsúszás
rézsűhrámlás, rézsűcsúsás,
srárfolyás
suvadás
szeletes földcsuszamlás, rogyás
talajfolyósoűs
térfogatváltoző agyag
törmelékcsúszás
tőzegterulet
vízszintváltozás
egyéb, emberi tevékenység á\tal
kiváltott. a földtani környezetet
érintő katasztrófák

Tájékoztatom, hogy a belvizes tenileteken történt kártalanítási ügyekben az a!ábbiproblémrák meriiltek
fel:

nincsenek víze|,vezető árkakvagy kapacitásuk túl kicsi;
vízelvezető árkclk, aknaszrmek folyamatos tisztíásánakhiánya, elhanyagolása;
iiíer e szek el dugul ás a, ro s s z nr úszak i állap ota;
mélyen fekvő területekre kiadott építési engedéIyek;



a meglévő víáátozők tárolókapacitása kevés, így a nagy rnenrryiségü és liirtelen jött csapadék

tárolása nincs megoldva;
település alacsony fekvése nriatti lassú a lefblyás;
bizonyos településrészek terepszintj e a közelí folyő arvízi vizszintje alatti fekszik.

Fentiek miatt az fu- és belvízveszélyes tenileteken az építési engedélybez szükséges követelmények
meg|latározásánáljavaslom figyelembe venni a veszélyeztetettség mértékét, és annak megfulelően az

általánostól eltérő követelményeket sziikséges előími (p|. uz épületek legalacsonyabb földszinti
padlóvonal-magasságiának rneghatározása a várhatő legrnagasabb belvízszint figyelembevételével,
lábazatibetonvízzárőságrának meghatározása, épületek aléryincézettségének megtiltása, stb.).

Indokolt a rnélyen fekvő területek felmérése és annak feltürrtetése a szabáIyozási terven és a helyi
építési szabályzatban az otttőrténő építés megtiltásá.

Megkeresósük második oldatán ké/lk az lgazgatóság állásfoglalását anől, hogy konkrét tertiletek

vonatkozásában a településrendezési eszközök módosítása során szükségesnek látjuk-e a környezeti
vizsgálat lefolytatását az,)eg>les tenek, illetve prograrnok környezeti vizsgálatfuől" szóló 2DOa5. G,
11.) Korm. rendelet 4. § (2) és 7. § (1) bekezdései alapjrán.

A megkeresésben jelzett fejlesztések, ill. a településrendezési eszközök terveze,tt módosítása - a

felsorolt jogszabályi előírások betaríása mellett - afelszíni és felszín alatti vizek tekintetében ielentős
körnvezeti hatdst vdrhatiéan nem okoz,, így a körrryezetívizsgálat lefolytatása álláspontunk szerint a
jelen eljárásban nem időszerű, az ewes fejlesztések engedólyezési eljárásai során, iey p|. a tervezet|

biológiai szennyv,íáisztííő íervezése, engedélyeztetése esetében is lesz lehetőség arta, hogy a várhatő

környezeti hatásokat íblbecsii|jék, i11, azokat minimalizálj árk.

A2l20O5. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számű melléklete II.2. k) pontjában hivatkozott súlps ipari
balesetek követkeáében Mogyoróska településen jelentős környezeti hatás nem varhat6, Így

körnver,eti úzsgáIut lefolvtaílűsa ebbdl a szempontból sem indokolí.

Miskolc, 2016. jrilius 11.

Lipták Attila tfizoltő dandártábornok
tűzoltóságí tanácsos
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