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Hatályos szabályozási terv részlet – 2. módosítási pont 
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Hatályos szerkezeti terv részlet – 2. módosítási pont 
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Tervezett szerkezeti terv részlet – 2. módosítási pont 

3. módosítási pont 

A település belterületének déli határában külterületen kialakítandó biológiai tisztítóm  létesítéséhez szükséges 

szabályozás létrehozása a 085/6 és 084/1 hrsz-ot érint en. (Kköz – Különleges közm terület) 

A település önkormányzata a fenntartható fejl dést és környezettudatosságot szem el tt tartva a településen 

keletkez  szennyvizet biológiai szennyvíztisztító berendezés létesítésével kívánja megoldani. A helyi lakosság 

mindösszesen 83 f , ám a tervek szerint az üdül  célú épületek is rákötésre kerülnének a rendszerre. A 

szennyvíztisztító berendezés által megtisztított víz a tisztítási folyamat után él vízbe vezethet  vagy 

elszikkasztható, de minden esetben a helyi és országos jogszabályokban foglaltaknak megfelel en a hatóságok 

által el írtak betartásával valósulhat meg. 

A biológiai tisztítóberendezés technológiai kialakítása, a szükséges építmények elhelyezésének módja a 

kés bbiekben kerül megterveztetésre, így jelen módosítás során csak a területfelhasználási mód és a rá 

vonatkozó építési paraméterek kerülnek meghatározásra. A mindenkor érvényes országos szabályok betartása 

mellett, valamint a mai legkorszer bb technológiák alkalmazásával vélhet en a szennyvíztisztító 

berendezések által betöltött szerep a jöv ben nem kelt környezetre, természetre, emberekre káros vagy zavaró 

hatást. Az északi irányú uralkodó szélirányt tekintve vélhet en zavaró szaghatás sem várható a település 

lakossága számára. 
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A módosítási terület ráesik az országos ökológiai hálózat magterületére, mint az elmondható a település 

külterületének jelent s részér l. Mivel az ökológiai hálózat magterületén belül beépítésre szánt terület nem 

jelölhet  ki, (kivéve, ha a települési területet körülzárja a magterület övezete és a kijelölést más jogszabály 

nem tiltja), így a fent említett 2 ingatlan különleges közm terület – beépítésre nem szánt övezetként kerül 

szabályozásra maximum 3%-os beépítési lehet séggel, mivel a két ingatlan összevonásával cca. 4500 m2-es 

területet kapunk. A terület használata folyamán tekintettel kell lenni arra is, hogy a település teljes 

közigazgatási területe a Zempléni Tájvédelmi Körzet részét képezi. A védettség fenntartásáról és a település 

területeinek pontos helyrajzi számos listáját a 147/2007. (XII.27.) KvVM rendelet rendelkezik. A módosítás 

nem ellentétes a tájvédelmi körzetre vonatkozó jogszabályokban meghatározottakkal. Az építmények 

elhelyezése csak tájba illeszked  módon lesz lehetséges. 

A módosítási területet az európai szint  Natura 2000 védettséget élvez  különleges madárvédelmi terület is 

érinti. A Zempléni-hegység a Szerencsi-dombsággal és a Hernád-völggyel elnevezés  HUBN10007 jel

különleges madárvédelmi terület szinte a teljes külterületet érinti. A kés bbiekben tervezett beruházás során 

javasolt csak a tervezett építményeknek tényleges helyigényének megfelel  mennyiség  term föld kivonása, 

és a fennmaradó terület eredeti m velési ágban tartása, ezzel is tovább biztosítva a mesterséges környezet 

alakításának, létrehozásának minimalizálását. Várhatóan a kés bbiekben létesül  tisztítóm  nem, vagy csupán 

csekély mértékben lehet zavaró hatású a környez  növényzetben él , fészkel  él lények számára. A 

létesítmény kivitelezését megel en a környezetben él  madarak feltérképezése javasolt. 
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Hatályos szerkezeti terv részlet – 3. módosítási pont 

Tervezett szerkezeti terv részlet – 3. módosítási pont 
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A Helyi Építési Szabályzat egységes szerkezetben 
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