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1. Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése) 

1.1. Előzmények, különösen a tematika tartalma 

Jászkisér Város Önkormányzata településrendezési eszközeinek felülvizsgálatát határozta el, amelynek 
elkészítésével a VÁTI Városépítési Kft. bízta meg. 

A tervezési feladat Jászkisér Város teljes közigazgatási területére szólt, így – a 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet 1. § (2) a) pontjára, valamint a Kormányrendelet 1. melléklet 2. pontjára tekintettel –, a kör-
nyezeti vizsgálat lefolytatása kötelező. A környezet védelméért felelős közigazgatási szervek az 1.3. 
pontban ismertetett állásfoglalásokat adták, mely alapján a tervezett módosításhoz kapcsolódóan a 
környezeti vizsgálat elvégzése szükségessé vált. 

A környezeti értékelés a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. számú melléklete alapján, a környezet vé-
delméért felelős szervek véleményének kikérésével került összeállításra. A tematika a tartalomjegy-
zékkel megegyező. 

1.2. A tervezés más részeihez való kapcsolódás 

A környezeti értékelés Jászkisér város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, vala-
mint helyi építési szabályzat) felülvizsgálatához kapcsolódóan kerül kidolgozásra. A településrendezési 
eszközök módosításának környezeti értékelése a készülő tervvel párhuzamosan, azzal iterálva történt. 
A településrendezési eszközök tervezői és a környezeti értékelés készítői között folyamatos egyeztetés 
történt, amelynek eredményeképpen, konzultációk alapján kerültek a környezeti szempontok érvé-
nyesítésre. 

A környezeti értékelés vizsgálja a településrendezési eszközök környezeti vonatkozásait, a terv megva-
lósulásával várható környezeti hatásokat. Az értékelés nem tér ki a település természeti adottságainak 
vizsgálatára, ismertetésére, azt a megalapozó vizsgálati munkarész vonatkozó fejezete ismertette. 

A tervezett tematika megküldésre, véleményeztetésre került a jogszabályban előírt környezet védel-
méért felelős szervek, érintettek számára. Az értékelés során kapott környezeti szempontú javaslatok 
beépítésre kerültek a tervbe.  

1.3. A környezet védelméért felelős szervek bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempon-

toknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása 

Jászkisér Város Önkormányzata a 2/2005. Korm. rendelet 3. számú melléklete alapján meghatározott 
államigazgatási szervektől előzetes állásfoglalást kért a környezeti értékelésről, elsődlegesen annak te-
matikájáról.  

A felelős államigazgatási szervek tematikára adott, valamint környezeti szempontú előzetes vélemé-
nyeinek összefoglalóját szemlélteti a következő táblázat. A felelős szervek véleménye a környezeti ér-
tékelés készítése során figyelembevételre, beépítésre került. Az előzetes vélemények kiküldésére még 
2014. júniusában került sor, ennek következtében a környezet védelméért felelős szervek megneve-
zése a válaszadás időpillanatában hatályos megnevezésüket tükrözi. 

Ssz. Környezet védelméért felelős szerv Állásfoglalás, figyelembevétel módja 

1a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 
és természetvédelmi Felügyelőség 

Iktatószám: 4537-3/2014. 

„a környezeti vizsgálat lefolytatását a környezetvédelemre ki-

terjedően nem tartjuk szükségesnek.” 

1c Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-

mányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 
Szerve 

Hiv. szám:246-21/2014. 

„a rendelkezésünkre álló dokumentáció alapján és a hatáskö-
rünkbe tartozó jogszabályi előírások szerint a környezeti vizs-
gálat szükségessége nem indokolt.” 
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Ssz. Környezet védelméért felelős szerv Állásfoglalás, figyelembevétel módja 

2a Jászkisér Város jegyzője 

2512-2/2014 

„A környezeti hatásokat összefoglaló értékelést tartalmazó 
dokumentáció készítését, valamint környezeti változások 
okán a kulturális örökségvédelem szempontjából nem tartom 

szükségesnek.” 

2b Hajdú-Bihar Megyei  

Kormányhivatal Építésügyi és örök-
ségvédelmi Hivatalának  
– Állami Főépítésze 

Ügyszám:HBD/02/171-4/2014. 

„A rendelkezésemre álló dokumentumok, információk alapján 
a tárgyi településrendezési eszközeik tervezett változásából 
adódó várható környezetihatások mértékét a tervezett módo-
sítási terület nagysága és összetettsége miatt – az épített kör-
nyezet védelme szempontjából – olyan jelentősnek ítélem, 
ami a környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé teszi.” 

2d Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti igazgatóság Erdőfelügyeleti 
és hatósági osztály Jász-nagykun-Szol-

nok Megyei Telephelye 

ügyiratszám:HGB/01/07601-2/2014. 

„Erdészeti igazgatási szempontból nem tartom szükségesnek 
környezeti vizsgálatok elvégzését. A tervezett módosítások 
nem járnak erdőterület igénybevételével.” 

2e Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  

Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 

Iktatószám: JNF/03/5974-1/2014. 

„talajvédelmi szempontból környezeti vizsgálat készítése nem 
szükséges” 

2f Jász-Nagykun-Szolnok Megyei  

Kormányhivatal 
Jászberényi Járási Hivatala 

Járási földhivatala 

Ügyszám: 10.287/2/2014 

„Az ingatlanügyi hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdés te-
kintetében nem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat le-
folytatását-” 

2g Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Szolnoki Bányakapitányság 

ügyiratszám:SZBK/1712-2/2014. 

„A környezeti vizsgálat készítését lefolytatását nem tartja 
szükségesnek.” 

2i Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-

mányhivatal  
Szolnoki Járási Hivatal  
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 

ügyiratszám: JN-07D/EH/01475-

3/2014. 

„A tervezett módosítások ellen a régészeti örökségvédelem 
szempontjából kifogást nem emelek.” 

„A környezeti hatásokat összefoglaló értékelést tartalmazó 
dokumentáció készítését, valamint a környezeti vizsgálat le-
folytatását a tervezett változtatások okán, a kulturális örök-
ségvédelem szempontjából nem tartom szükségesnek.” 

2k Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor-

mányhivatal Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság 

Ügyiratszám:351-5/2014/HAT 

„Az elkészült dokumentáció alapján az igazgatóság nem tartja 

szükségesnek környezetvizsgálat készítését.” 

 

A táblázatban a 2/2005. Korm. rendeletben nevesített környezet védelméért felelős szervek közül azok 

szerepelnek, amelyek a környezeti értékelés készítésével kapcsolatban véleményt fogalmaztak meg. 

A környezet védelméért felelős szervek előzetes véleményében szereplő valamennyi felvetés a Kör-
nyezeti értékelés elkészítésénél figyelembe lett véve. 

1.4. Az érintett nyilvánosság meghatározása 

A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdésének a) és b) pontjának értelmében érintett nyilvá-
nosságnak tekinthető az a természetes személy, jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendel-
kező szervezet, 
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 amelyre a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való döntés - különösen kör-
nyezeti hatásai miatt - kihat vagy kihathat, valamint 

 amely a döntésben érdekelt, különösen az olyan környezetvédelmi, vagy más civil szervezet, 
amelynek tevékenységi körét a környezeti vizsgálatköteles tervről, illetve programról való dön-
tés érinti. 

A tervezett módosítások hatásai (társadalmi, természeti, környezeti, gazdasági) Jászkisér Város lakos-

ságát, valamint a település közigazgatási területén tulajdonnal (mezőgazdasági ingatlan, gazdasági lé-
tesítmények stb.) rendelkező természetes és jogi személyeket érintik. Közvetlenül érintettek lehetnek 

továbbá mindazok, akiket munkájuk, hétköznapi tevékenységük valamilyen módon a településhez köt. 
Az érintettek tájékoztatását, illetve a velük folytatott egyeztetéseket az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint az Önkormányzat végzi. 

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2017. (IV.28.) önkormányzati rendeletével dön-
tött a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzatról.  

A partnerek köre a következő: 

- Jászkisér városban lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, 
- a jászkiséri ingatlanok tulajdonosai, 
- a Jászkiséren működő gazdasági társaságok, érdekképviseleti és civil szervezetek, 

- minden a településrendezési eljárással érintett természetes vagyjogi személy, 
- egyházak. 

(1) A partnereket a polgármester közzététel és a lakossági fórum útján tájékoztatja, a vonatkozó jog-
szabályok előírása szerint. 
(2) A közzététel módja: hirdetmény elhelyezése az Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint Jászkisér 
város honlapján. 
(3) A hirdetmény tartalma: 

a) az eljárás célja, 
b) a véleményezhető dokumentum megnevezése, 
c) a vélemény észrevétel, javaslat Önkormányzathoz érkezésére rendelkezésre álló időszak meg-
jelölése (a véleményezés kezdő időpontja, illetve a véleményezési határidő), 
d) a véleményezhető dokumentum megtekinthetősége 

(4) A hirdetményt legkésőbb a véleményezési kezdő időpontját megelőző napon kell elhelyezni a hir-
detőtáblán és a honlapon. 

(5) A hirdetmény a véleményezési határidő leteltét követő naptári napon távolítható el. 

A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat rendelkezik az elfogadott és el nem fogadott javaslatok, vélemé-
nyek nyilvántartási módjáról, valamint az elfogadott településrendezési eszköz nyilvánosságát bizto-
sító intézkedésekről. 

Jelen településrendezési eszköz-felülvizsgálat nyilvánossága biztosítva volt. Jászkisér Város Önkor-
mányzat Képviselő-testülete értesült a módosítási szándékról, amellyel kapcsolatban több Képviselő-

testületi határozatában Településfejlesztési Döntéseket fogadott el (256/2013. (XI.28.), 40/2015 

(II.25.), 106/2017 (IV.27.) határozataiban. Ezt követően az Önkormányzat tájékoztató felhívással for-
dult a Partnerekhez, amelyben értesítette őket az eljárás megindításáról, az eljárás módjáról és mene-
téről, valamint a tervezett módosításokról. A tájékoztatóban meghatározott határidőt kikötve lehető-
séget biztosított az érintettek számára írásos véleményeik megtételére. 

Az érintettek tájékoztatását; az előzetes partnerségi egyeztetést, valamint a véleményezést a telepü-
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról s a településrendezési eszkö-
zökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 

rendelet teljes eljárásra vonatkozó 37.-38. §-ban szereplő előírásai szerint az Önkormányzat végzi. Je-
len Környezeti értékelés kidolgozásakor az érintettek előzetes értesítésére sor került, az előzetes tájé-
koztatási szakasz lezárult. 
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1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlá-
tai, nehézségek az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok. 

A környezeti értékelés során használt adatok forrása:  

 vonatkozó jogszabályok, 
 térségi tervek, 
 illetékes szakhatóságok adatszolgáltatása, 
 önkormányzati adatszolgáltatás, 
 készülő településrendezési eszközök, 

 tervek, műszaki leírások, 

 helyszínelések, 

 katonai felmérések, légifotók. 

Az Eljr. 37. § szakaszában foglaltaknak megfelelően, az Önkormányzat adatszolgáltatási kérelemmel 
fordult az érintett államigazgatási szervek felé, így a terven az adatszolgáltatásként kapott állományok-
ból kerültek feltűntetésre az egyes elemek. 

A településrendezési eszközökhöz készülő környezeti értékelés legfőbb nehézsége, hogy a hagyomá-
nyos módszerekkel, eszközökkel nehezen becsülhető környezeti hatásokat kell vizsgálnia. Az újonnan 
megjelenő tervi elemek megvalósulása esetén bekövetkező hatásokat lehet elemezni, értékelni, azon-
ban ezek a tervi elemek nem konkrét objektumok tervei, hanem csak az objektumoknak helyet adó 
területre vonatkozó keretszabályozás. A településrendezési tervek esetén fennáll, hogy az adott kere-
tekkel, lehetőségekkel nem élnek, és a környezetet nem érik új hatások, azonban fennáll az a lehetőség 
is, hogy a keretek legszélső határával élnek az ingatlan tulajdonosok és a várható legnagyobb környe-
zeti hatások következnek be. 

További értékelési bizonytalanságra ad okot, hogy tervezett elemek közötti váltás hatásait kell elemez-
nünk, azaz már az adottságok meghatározása is tervi elemek elképzelését igényli. A váltás hatásainak 
kiemelésére a hatályos és a tervezett besorolás lehetőségeinek teljes kihasználását feltételeztük, és 
ebből következtettünk a terület igénybevételének valós változására. 
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2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése 

Jászkisér Város Önkormányzatának megbízásából a VÁTI Városépítési Kft. készíti a település település-
rendezési eszközeinek felülvizsgálatát. A tervezési feladat Jászkisér Város Településszerkezeti Tervének 
/elfogadva: 81/2008. (V. 13.) Kt. határozattal/, valamint Helyi Építési Szabályzatának /elfogadva: 
10/2008. (V. 16.) önkormányzati rendelettel/ teljes körű felülvizsgálata. 

Jelen környezeti értékelés Jászkisér város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával párhuza-
mosan készül, azok várható környezeti hatásainak vizsgálatára, értékelésére. 

2.1. A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése 

A környezeti értékelés Jászkisér Város településrendezési eszközeinek folyamatban lévő felülvizsgála-
tát vizsgálja, értékeli. Az értékelés alapjául szolgáló településrendezési eszközök: 

 a településszerkezeti terv, valamint 

 a helyi építési szabályzat és szabályozási terv. 

A vonatkozó jogszabály /Eljr. 16. § (1) bekezdés/ alapján az önkormányzatoknak településszerkezeti 
tervüket legalább 10 évente, helyi építési szabályzatukat legalább 4 évente át kell tekinteniük, és dön-
tést kell hozniuk arról, hogy továbbra is változatlan tartalommal alkalmazzák, módosítják, vagy újat 
készítenek. 

Jelen felülvizsgálat elindítására lakossági és önkormányzati igények fellépése miatt került sor, az újon-
nan készülő településfejlesztési koncepcióban meghatározott új céloknak való megfelelés szándékával. 
A hatályos terv teljes körű felülvizsgálatát a készítése óta jelentősen megváltozott jogi környezet is 

indokolttá tette. 

A felülvizsgálat keretében a hatályos terv átdolgozásra került, a korábbi terület-felhasználási rendszer 
több ponton módosult, összhangban az OTÉK területfelhasználási változásaival. A helyi építési szabály-
zat új tartalma a jogszabályalkotásról szóló előírásoknak megfelelően került megszerkesztésre. 

A változások bemutatása a szerkezeti jelentőségű (területfelhasználási, közlekedési) módosulások át-
tekintéséhez kötődik. 

A Környezeti vizsgálatban szereplő változások megegyeznek a településrendezési eszköz Véleménye-
zési anyagában szereplő változtatásokkal, részletes elemzésre azonban a környezeti szempontból fi-
gyelmet érdemlők kerülnek csak a továbbiakban. Ezzel a hangsúlyos elemeket kiemeli, a változtatás 
irányán túl, annak nagyságrendjét is figyelembe véve. Nem önmagában szemléli a változásokat, hanem 
összefüggéseiben láttatja azokat. 

TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK 

A terület-felhasználási változtatások bemutatása a határozattervezet mellékletében tételesen szere-
pel. A környezeti értékelés szempontjából az általános érvényű, illetve a jelentősebb beavatkozást je-
lentő módosítások áttekintésére helyeztük a hangsúlyt. Mindegyik módosítási típus után, amelyik kör-
nyezeti hatása vizsgálatot érdemel, a következő jelet tettük: (X) 
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TERÜLET-FELHASZNÁLÁSONKÉNTI ÁTTEKINTÉS 

T1. Lakóterületi kijelölések. (V1-V10.) 

V1. Lf -> Lk (X) 

Legjelentősebb környezeti hatást is érintő változás a település városiasodását szolgáló központi 
terület körüli kisvárosias lakóterületi övezet kijelölése jelenti. Ez sűrűsödést von magával ezen a 
területen. 
V2-V10.  

Lakóterületek rendezése történt, részben a valós állapotnak megfelelően, illetve a hatályos te-
lepülésszerkezeti és szabályozási terv közti ellentmondások feloldása következtében. 
V10. Má -> Lf (X) 

Szellőhát területén új beépítésre szánt lakóterület került kijelölésre a hatályos szerkezeti tervhez 
képest. Ezen a területen ténylegesen meglévő lakóterületről van, és nem zöldmezős lakóterületi 
fejlesztésről van szó. Ez a lakóterület az, ami feltüntetésre került. természetvédelmi érintettsége 
nincs a területnek. További vizsgálatot nem igényel. 

T2. Vegyes területek kijelölése. (V11-V12.) 

V11. Lf -> Vt (X) 

A település központi magja településközponti terület. Ennek a magnak történt kisebb módosí-
tása, kiegészítése. További vizsgálatot nem igényel. 

T3. Gazdasági területi kijelölések (V13-V17.) 

A településen az összes hatályos terven kereskedelmi szolgáltató és egyéb ipari terület átsoro-
lásra került általános gazdasági területbe. Ez megkönnyíti az egyes gazdasági funkciók közti át-
járás lehetőséget, illetve a kialakult állapotok könnyebb lekövetését is lehetővé teszi. Az általá-
nos gazdasági területen belül két övezet került kialakításra, amik csak a legnagyobb épületma-
gasságban térnek el. Az egyik övezetben 12,0 m a másikban pedig 7,5 m lehet építeni. További 
vizsgálatot nem igényel. 
V15. KÖk -> G 

A vasútállomás melletti területen került kijelölésre a hatályos terv szerinti kötöttpályás közleke-

dési területfelhasználásból gazdasági terület. Ez kapcsolódik a mellette lévő gazdasági terület-
hez. Természetvédelmi érintettsége nincs a módosításnak. további vizsgálatot nem igényel. 
V16. Ev - >G (X) 

Védelmi rendeltetési erdőterületből gazdasági terület került kijelölésre. Ez az erdőterület elvá-
lasztó funkcióként szolgált a temető és a mellette levő gazdasági terület között. Igény merült fel 
ennek a területnek a hasznosítására. Ez az erdő nem erdőtervi erdő és az alaptérképi besorolása 
alapján is művelés alól már kivont terület, beépítetlen belterületről van szó. A terv a temető 
közelsége miatt beültetési kötelezettséget ír elő a temető felőli oldalán a területnek. 
V17. Má -> G 

Új beépítésre szánt gazdasági terület kijelölése történt a hatályos tervhez képest, viszont a te-
lekállapot és a valós állapot alapján egy meglévő, és nem egy új tervezett fejlesztésről van szó. 
Természetvédelmi érintettsége nincs a területnek. További vizsgálatot nem igényel. 

T4. Különleges beépítésre szánt területek (V18-V30.) 

Különleges beépítésre szánt temető terület 
V18. Má > K-T 

A földhivatali alaptérképi besorolás szerint a területen nagy valószínűséggel használaton kívüli 
temető van. ennek megfelelően a terület különleges beépítésre szánt temetőterületbe került. 
További vizsgálatot nem igényel. 

Különleges beépítésre szánt garázs terület 
V19. Z -> K-G 
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A földhivatali alaptérkép szerint, és a valóságban is garázsok találhatók a telkeken. Ezeknek a 
feltüntetése történt meg, és került zöldterületből különleges beépítésre szánt garázsterületbe 
az itt meglévő 5 ingatlan. további vizsgálatot nem igényel. 

Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területek feltüntetése.  
V20-V26. 

A település földrajzi fekvéséből és mezőgazdasági múltjából következik, hogy a mezőgazdasági 
tevékenységhez köthető tevékenységek jelentős szerepet vállalnak a település életében. A ha-
tályos településszerkezeti terven ezek a területek Gmg besorlást kaptak, viszont nem az összes 
mezőgazdasági telep került kijelölésre. 
V20. Lke -> K-Mü 

Két helyen történt ilyen jellegű módosítás. Új különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi 
terület lett a Sülyi út északi oldalán, és a Szőlő Határ út délnyugati sarkán, amik a hatályos terven 
kertvárosias besorolású lakóterület voltak. A Szőlő, Határ út sarkán lévő terület konkrét lakos-
sági kérés miatt került átsorolásra, míg a másik terület távlati fejlesztési elképzelés helybiztosí-
tása igénye miatt került átsorolásra.. Egyik sem új beépítés hisz a hatályos terven is beépítésre 
szánt területek voltak. A Sülyi út északi részén levő terület magas természeti értékű területen 
található. További vizsgálatot nem igényel. 
V21. Lf -> K-Mü 

A valós állapotnak megfelelően került besorolásra a terület. További vizsgálatot nem igényel. 
V22. G -> K-Mü 

Gazdasági területből került a terület jellegének inkább megfelelő mezőgazdasági üzemi terü-
letbe e terület. További vizsgálatot nem igényel. 
V26. Má -> K-Mü (X) 

Ezen területek a hatályos településszerkezeti terven nem kerültek, mint mezőgazdasági üzemi 
terület feltüntetésre, hanem általános mezőgazdasági területi besorolásuk volt. Bár a hatályos 
településszerkezeti terv jelöl sraffozást ezeken a területeken, azonban a jelkulcsból nem derül 
ki ennek jelentése. Hatályos külterületi szabályozási terv meg nem áll rendelkezésre. Ezeknek a 
meglévő gazdasági üzemeknek a besorolása megtörtént most a felülvizsgálat keretében. egyik 
területnek sincs természetvédelmi érintettsége. További vizsgálatot nem igényel. 

Különleges beépítésre szánt közműterületek 

V27-V29. 

A hatályos terven a piac területe és a vízmű területe településközponti besorolást kapott. Adat-

szolgáltatás alapján, illetve az alaptérképi besorolás és a valós használat szerint kerültek feltün-
tetésre a közműterületek. További vizsgálatot nem igényel. 

Különleges beépítésre szánt idegenforgalmi terület 
V30. Vt -> K-I 

A volt piac területe került ebbe a területfelhasználsába. További vizsgálatot nem igényel. 
 

T.5. Különleges beépítésre nem szánt területek (V43-V50.) 

Különleges beépítésre nem szánt halgazdasági terület 
V42. V > Kb-Hg  

A hatályos településszerkezeti terven vízgazdálkodási területként ábrázolt területet különleges 
beépítésre nem szánt halgazdasági területbe soroltuk. A területen több mint 150 hektáron 
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üzemi haltermelés és tógazdaság működik, és ezt jobban lefedi a fenti besorolás. További vizs-
gálatot nem igényel. 

Különleges beépítésre nem szánt felhagyott hulladéklerakó 

V44-V46.kt, E, Má -> Kb-Hu/F  

A településen két helyen található felhagyott hulladéklerakó. Ezeket a területeket soroltuk a 

címben látható területfelhasználásba. megakadályozva annak lehetőségét hogy a jövőben eset-
leg ráépítsenek ezekre a területekre. További vizsgálatot nem igényel. 
Különleges beépítésre nem szánt köztér  
V47-48. Vt, Z > Kb-kt/B  

A település központjában a római katolikus templom környezete és a Kossuth tér került külön-
leges beépítésre nem szánt közterületi besorolásba. További vizsgálatot nem igényel. 

Különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi területek 

V49. Má -> Kb-Mü 

Külterületen, a hatályos településszerkezeti terven azoknál az általános mezőgazdasági terüle-
ten elhelyezkedő mezőgazdasági üzemeknél, amelyek természetvédelmi érintettségű területen 
helyezkednek el és a jogszabályok nem teszik lehető új beépítésre szánt területek kijelölését, 
különleges beépítésre nem szánt mezőgazdasági üzemi területbe soroltuk. További vizsgálatot 
nem igényel. 

Különleges beépítésre nem szánt megújuló energiaforrás területe 

V50. Má -> Kb-Me (X) 

Az önkormányzat tervei között szerepel a megújuló energiaforrások nagyobb kihasználásának a 
lehetősége. Ez okból kerültek kijelölésre olyan természetvédelmi érintettséggel nem rendelkező 
mezőgazdasági területek ahol lehetséges idővel napelemeket elhelyezni. Mezőgazdasági terület 
igénybevételével jár. További vizsgálatot nem igényel. 

T6. Erdőterületek rendezése (V57-V68.) 

Az erdőterületek rendezésére az erdőtervi tagerdők rendeltetésének és a természetvédelmi 
érintettség és a földhivatali alaptérkép művelési ági besorolásának figyelembevételével került 
sor. Ez számos helyen erdőterületek csökkenését jelenti a hatályos településszerkezeti tervhez 
képest. Környezetére való jelentős hatással nem jár, így a további vizsgálat nem indokolt. 

T7. Mezőgazdasági területek rendezése (V69-82.) 

A tervezési alapelv a következő volt: a mezőgazdasági területek rendezésre kerültek a korláto-
zások, természetvédelmi érintettségek és a földhivatali alaptérképi művelési águknak való figye-

lembevételével. Azokat a mezőgazdasági területeket, amelyeknek természetvédelmi, esetleg 
más érintettsége volt (árvízvédelmi szükségtározó területe) korlátozott mezőgazdasági (Mko) 
területbe soroltuk, hogy jobban elősegítsük e területeknek a megmaradását. Valamint a hatá-
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lyos szerkezeti terven szereplő Határ úttól délre lévő lakóterületi fejlesztések visszavonásra ke-
rültek és visszakerültek a művelési ág, kertes mezőgazdasági területbe. Ez pozitív változás, hisz 
nem kerül sor lakóterületi igénybevételre. 

T8. Természetközeli területek (V83-V85.) 

Természetközeli területbe az agyaggödröket soroltuk. Ezek mára benádasult területek, a hatá-
lyos szerkezeti terven túlnyomórészt vízgazdálkodási területként szerepeltek. További vizsgála-
tot nem igényel. 

T9. Vízgazdálkodási területek rendezése (V31-V42.) 

A földhivatali alaptérképnek megfelelő besorolás, illetve a valós állapotnak megfelelően kerüle-
tek vízgazdálkodási illetve egyéb vízgazdálkodási terültbe sorolva az árkok, csatornák, vízfolyá-
sok, tavak, töltések területe. további vizsgálatot nem igényel. 

T10. Zöldterületek rendezése (V54-V56.) 

Két helyen történt számottevőbb zöldterület kijelölés. Az egyik a vasútvonal mellett az Apró Jó-
zsef utcánál V54., valamint a művelődési ház mellett V55. további vizsgálatot nem igényel. 

KÖRNYEZETI SZEMPONTBÓL JELENTŐS HATÁSSAL BÍRÓ VÁLTOZÁSOK FELSOROLÁSA: 

A településrendezési eszközök módosításai közül környezeti szempontból az alábbi változtatások ér-
demelnek figyelmet (a fentiekben (X) jellel ellátott módosítások): 

JEL MÓDOSÍTÁSI PONT VÁLTOZTATÁS VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGE 

A. T1. V1., V11. 
Szükséges. Lakóterület, központi terület fejlesztés, intenzítás 
növekedést tesz lehetővé. 

B. T1. V10. 
Valós állapotnak a rögzítése. Intenzítás növekedést eredmé-
nyez. 

C. T3. V16. Biológiai aktivitás csökkenést okoz. 

D. T4., T5. V26., V50. 
Szántóterületből különleges területbe sorolás. Biológiai akti-
vitás csökkenést okoz. 

Négy esetben, az A, B, C, D jelű változtatás esetén tartjuk szükségesnek a további elemzések elvégzé-
sét. E változtatások várható hatásainak komplex vizsgálata képezi jelen tanulmány tárgyát. A javasolt 

terv főbb módosításának környezeti szempontú értékelése a 3.1 fejezetben található. 

2.2. A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal 

A tervhierarchia összhangjának megteremtése érdekében számításba kell venni a magasabb szintű ter-
veket és programokat, mivel figyelembevételük hiánya tervi ellentmondásokat idézhet elő. 

2.2.1 A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása és elem-
zése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági) 

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) OGY határozattal elfogadta a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fej-
lesztési és Területfejlesztési Koncepciót (továbbiakban: OFTK).  

Az OFTK megállapításai / elhatározásai közül az alábbiakban a Jászkisér Város kötődő elemeket tekin-
tettük át. 
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Forrás: OFTK – Funkcionális térség 

Jászkisér Jász-Nagykun-Szolnok megye északi 
részén helyezkedik el. Tiszához közeli telepü-
lés. A jó mezőgazdasági adottságú területek 
közé tartozik.  

Forrás: OFTK – Területi integrálódás 

Jászkisérhez a legközelebbi autópálya az M3-

as autópálya.  

Forrás: OFTK – Városhálózati környezete 

Jászkisér – Jászapátival és Jászberénnyel és 
Szolnokkal áll közelebbi kapcsolatban. 

A KSH Tájékoztatási Főosztályán készült, a Magyarország településhálózata 1. című kötet részeként 
2014-ben megjelent Agglomerációk, településegyüttesek című kiadvány alapján Jászkisér sem agglo-

merációnak, sem településegyüttesnek nem része. A dokumentum módszertani meghatározása sze-
rint: „ A településegyüttesek műszaki-fizikai szerkezetét, térbeli fejlődését alapjaiban a természeti-
földrajzi adottságok, az infrastruktúra hálózati rendszereinek területi elhelyezkedése, struktúrája, a 
központtal kialakult funkcionális kapcsolatok jellege, intenzitása határozza meg. Az olyan jellegű terü-
leti összefonódás, összeépülés, netán összefüggő településtest kialakulása, amely az agglomerációk 
létrejöttének egyik sajátos kritériuma, a településegyüttesek vonatkozásában csekély mértékű, vagy 
hiányzik.”  

Az OFTK Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlesztési irányainál a sajátos térszerkezeti törésvonalról ír, ahol 
a Jászság és Szolnok térsége fejlődő, míg a tiszántúli részek elmaradott, periférikus térségek. A megye 
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fejlődésének akadálya a gyorsforgalmi úthálózat hiánya és a közúthálózat állapota. Kedvező adottságú 
a mezőgazdasági termelés, ami csökkenő volumenű, de javuló minőségű. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2014-2030.) 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Közgyűlése 683/2013. (XII. 16.) számú közgyűlési határozatával jóvá-
hagyta Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területfejlesztési Koncepciója (2014-2030) (továbbiakban: az 

JNSZMTK) című dokumentumát. A JNSZMTK megállapításai, a megye mozgásterét, lehetséges fejlődési 
irányait tekintve kiemelendők az alábbiak: 

 feltörekvő piacok által támasztott új kihívások, különös tekintettel a foglalkoztatásra 

 a világ demográfiai trendjei (a világ élelmiszerpiacán és az édesvízkészlet tekintetében, feltö-
rekvő piacú országok életszínvonal emelkedése) 

 infokommunikációs technológia fejlődése 

 klímaváltozás (vízgazdálkodás, természeti-környezeti kockázatok növekedésének különösen 
kitett mezőgazdaság) 

 Jelen változtatások közvetlenül érintik a megye alábbi stratégiai céljait és területi prioritásait: 
 hozzájárulás az országos megújuló energiahasznosítási arány és energiahatékonyság növelésé-

hez, előrelépés a komplex társadalmi, gazdasági, környezeti fenntarthatóság terén, 
 az agrárvertikum versenyképességének, tájfenntartó- és foglakozatási potenciáljának növelése 

 az ipari agglomeráció városiasságának erősítése és a gazdaság diverzifikációja 

Jászkisér a Jászberényi kistérség része. Jászkiséren található a MÁV járműjavítója, mint olyan jelentős 
gazdasági tevékenységet folytató üzem, ami túlmutat a helyi regionális jelentőségen. Új dinamikusan 
növekedő ágazat lehet a halgazdaság. 

A településrendezési eszközök módosításáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete több 
Településfejlesztési Döntést fogadott el (256/2013. (XI.28.), 40/2015 (II.25.), 106/2017 (IV.27.) határo-
zataiban  

2.2.2. A terv öszefüggése (környezet-és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntartha-
tóság) más releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok stb.) 

Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzéseket félkö-
vér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE 

Jászkisér város közigazgatási területét Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési tervének (továb-
biakban: az JNSZTrT) terület-felhasználási kategóriái közül a városias települési térség, a hagyományos 
vidéki települési térség, az erdőgazdálkodási térség, a vegyes területfelhasználású térség, vízgazdálko-
dási térség, valamint mezőgazdasági térség is érinti. 

A közigazgatási terület a térségi övezetek közül az alábbi táblázatban ekképp szereplő övezetekkel érin-
tett. /Az adatszolgáltatóként feltüntetett szervnél az adatkérés időpontjában hatályos megnevezés 
szerepel./ 
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Térségi övezet megnevezése 
Lehatárolás alapja: 

Tervlap, vagy adatszolgáltatás 

A tervezési területet 
érinti, vagy nem érinti 

Megyei területfelhasználási kategóriák 

erdőgazdálkodási térség 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve 

ÉRINTI 

mezőgazdasági térség 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve 

ÉRINTI 

vízgazdálkodási térség 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve 

ÉRINTI 

települési térség 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve 

ÉRINTI 

Országos övezetek 

ökológiai hálózat magterületének 
övezete 

adatszolgáltatás (nemzeti park igazgató-
ság) 

ÉRINTI 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójá-
nak övezete 

adatszolgáltatás (nemzeti park igazgató-
ság) 

ÉRINTI 

ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 

adatszolgáltatás (nemzeti park igazgató-
ság) 

ÉRINTI 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 

adatszolgáltató (Budapest Főváros Kor-
mányhivatala - Földmérési, Távérzékelési 
és Földhivatali Főosztály)  

ÉRINTI 

jó termőhelyi adottságú szántók öve-
zete* 

  

erdők övezete 

adatszolgáltatás (megyei kormányhivatal 
erdészeti hatáskörében eljáró járási hi-

vatala) 

ÉRINTI 

erdőtelepítésre javasolt terület öve-
zete* 

  

tájképvédelmi terület övezete*   

világörökségi és világörökségi váro-
mányos területek övezete 

adatszolgáltatás (megyei kormányhivatal 
örökségvédelmi hatáskörében eljáró já-
rási hivatala) 

NEM ÉRINTI 

vízminőség-védelmi terület övezete*   

nagyvízi meder övezete*   

VTT tározók övezete*   

honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 

adatszolgáltatás (honvédelemért felelős 
miniszter) 

NEM ÉRINTI 

Megyei övezetek 

ásványi nyersanyagvagyon övezete** 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Terület-
rendezési Tervének övezeti tervlapja*** 

 

rendszeresen belvízjárta terület öve-
zete** 

Jász-nagykun-Szolnok Megye Területren-
dezési Tervének övezeti tervlapja 

NEM ÉRINTI 

tanyás terület övezete** 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Terület-
rendezési Tervének övezeti tervlapja*** 

 

földtani veszélyforrás terület öve-
zete** 

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Terület-
rendezési Tervének övezeti tervlapja*** 

NEM ÉRINTI 
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* Lehatárolása és szabályai nem ismertek, mivel a területrendezésért felelős miniszter MATrT 19. § 
(4) bekezdése szerinti rendelete még nem került elfogadásra. 

** Szabályai nem ismertek, mivel a területrendezésért felelős miniszter MATrT 19. § (4) bekezdése 
szerinti rendelete még nem került elfogadásra. 

*** Lehatárolása nem ismert, mivel a hatályos megyei tervben nincs ilyen övezet, az MATrT szerinti 
megyei területrendezési terv pedig nem került elfogadásra. 

A továbbiakban kizárólag a táblázat szerint érintett, ismert szabályokkal rendelkező térségi 
területfelhasználásokat és övezeteket tekintjük át. 

1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL 

AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME 

24. § Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki 
létesítményekre. 

> A felülvizsgálat során Jászkisér város helyi művi értékei feltüntetésre kerültek, a telepü-
léskép védelméről szóló 18/2017. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 1. melléklete alap-

ján, valamin a Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály Örökségvédelmi 
Nyilvántartási Osztály adatszolgáltatása alapján. 

25. § (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése 
alapján a rendezési tervben övezeteket kell meghatározni. 

> A hatályos terv a város övezeti rendszerét kidolgozta, a felülvizsgálat a módosítások mel-
lett a rendszer finomhangolására is vállalkozott. 

(2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés 
jellege alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtar-
tása esetén engedélyezhetők. 

> A település területén – adatszolgáltatás és jogszabályi előírások alapján – jelöltünk vé-
dőterületeket, védősávokat. 

(3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem 
férő tevékenység — külön védelmi intézkedés nélkül — nem folytatható. 

> A korlátozott tevékenységek a magasabb szintű jogszabályi előírásokban szerepelnek. 

26. § A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani 
és fenntartani. 

> A felülvizsgálat kapcsán az erdőterületek rendezése megtörtént, rendeltetésük az erdő-
tervi rendeltetés, illetve a természetvédelmi érintettség alapján került meghatáro-
zásra.  

27. § A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési 
koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük fog-
lalt elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, – e törvény 43–44. §-

aira is figyelemmel – továbbá a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi 
fejezetben vagy önálló környezetvédelmi tervben, illetve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi 
követelményeit e törvény, valamint külön jogszabályok állapítják meg. 

> A településrendezési tervről az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgá-
latáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet alapján készül jelen dokumentum 

(Környezeti értékelés). 
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1996. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A TERMÉSZETVÉDELMÉRŐL  

TÁJVÉDELEM 

6. § (1) A táj a földfelszín térben lehatárolható, jellegzetes felépítésű és sajátosságú része, a rá 
jellemző természeti értékekkel és természeti rendszerekkel, valamint az emberi kultúra jellegze-

tességeivel együtt, ahol kölcsönhatásban találhatók a természeti erők és a mesterséges (ember 
által létrehozott) környezeti elemek. 

> A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának adatszolgáltatása alapján pontosí-
tásra került a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület határa 

> A felülvizsgálat kapcsán új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a tájkép-
védelmi szempontból kiemelten kezelendő területen. 

(2) A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természe-
tes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jel-
legét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmara-
dásáról. 

> A hagyományos tájkép megőrzése, a jellegzetes tájkarakter fejlesztése a környe-
zettervezés egyre fontosabb területévé válik. A település jelentős mezőgazdasági 
természeti területekkel rendelkezik. A feülvizsgálat során a mezőgazdasági terüle-
teket kategorizáltuk korlátozásokkal és természetvédelmi érintettségek alapján. 
Bevezetésre került a korlátozott használatú mezőgazdasági terület és a 
természetközeli területek területfelhasználás. 

> Mindemellett jelentős természeti értékekkel rendelkezik a település. Natura 2000 
területek, nemzeti ökológiai hálózat elemei, tájképvédelmi területek érintik köz-
igazgatási területét. Új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a Natura 
2000 területek és a nemzeti ökológiai hálózat elemei érintettségében, sem a 
Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó esetében. 

> A módosítások a természeti értékeket figyelembe véve születtek. 

(3) Egyedi tájértéknek minősül az adott tájra jellemző természeti érték, képződmény és az emberi 

tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tu-
dományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentősége van. 

(4) Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a védett természeti területek 
természetvédelmi kezeléséért felelős szerv (a továbbiakban: igazgatóság) feladata. 

(5) A településrendezési terv tartalmazza a tervezési területen található egyedi tájértékek felso-
rolását. 

> A Hortobágyi nemzeti Park adatszolgáltatása alapján a településen egy darab ex 
lege kunhalom található, amit a terven ábrázolunk. 

1997. ÉVI LXXVIII. TÖRVÉNY AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁRÓL ÉS VÉDELMÉRŐL  

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS CÉLJA ÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI 

7. § (2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek 
megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni: 

a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 

> 2001-ben a lakónépesség 5835 fő volt a statisztikai adatok szerint, 2011-re ez a 

szám 5548 főre csökkent. A csökkenés értéke a vizsgált időszakban ~300 fő. A te-

lepülés településfejlesztési koncepciójában ennek a folyamatnak a megfordítását 
célozza, s a lakónépességének növeléséhez kapcsolódóan a vándorlási különbözet 
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pozitívba fordítását tűzte ki célul. Ehhez áttételesen kapcsolódóan a település ha-
tályos településrendezési eszközei tartalmaznak még kihasználatlan gazdasági te-
rület fejlesztési lehetőségeket, amelyek betelepülése folyamatos lakásszükségle-
tet generálhat. A felülvizsgálat során azonban újabb kismértékű gazdasági terület 
kijelölésére is sor került, amely részben a már meglévő gazdasági területek bőví-
tési lehetőségét biztosítja, amelyek szintén munkavállalók növekedésével társul, 
amely szintén lakóterület igényt eredményez, bár ez az eddigi kijelölésekhez ké-
pest nem jelentős mértéket feltételez. A jelenlegi lakóterületi kijelölés képes a 
többletigények kielégítésére. 

b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idő-
sek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, 
valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire, 

> A település területén több sportpálya, sportcélú létesítmény található, illetve az 
önkormányzat saját felelősségei közé vállalja a sportügyeket, ezek mellett szabad-
idős tevékenységeket támogató intézmények, oktatási intézmények is megfelelő 
mennyiségben és minőségben megtalálhatóak a településen. 

c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagsá-
gának megőrzését, 

> Az identitás szó azonosságot, azonosságtudatot jelent. Sokféle elem határozza 
meg, mitől alakul ki az összetartozás érzése egy település lakosságán belül. Meg-
határozza ezt a közös múlt öröksége, de meghatározhatja ezt a természeti értékek 
jelenléte is. Jelen esetben mindkettő jelenléte kimutatható. Feltüntetésükre sor 
kerül és a tervezés folyamán fontosságuk előtérbe helyezésre került. 

d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új 
munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a 
hírközlés, a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a 
szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 

> A településrendezési eszközök felülvizsgálata a valósághoz közelítést, a szükséges 
fejlesztések megvalósíthatóságát, a realitást nélkülöző fejlesztések visszavonását 
tűzte ki céljául. 

> A településrendezési eszközök módosítása során kismértékben új gazdasági fej-
lesztési területek kijelölésére is sor került, mely a településre számos pozitív ha-
tást gyakorolhat a jövőben. 

> A felülvizsgálat kapcsán bevezetésre került az általános gazdasági területek, amely 
a lehetőségek bővítését, a kedvezőbb átjárhatóságot célozza, így az egyes vállal-
kozások megtelepedését, bővülését, munkahelyek teremtődését segíti elő. 

e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció 
elmélyítését, 

> A fejlesztések a város több részterületét is érintik, így integrációs hatásuk kimu-
tatható. 

f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását, 

> Tervben van az M32-es autópálya, de végleges nyomvonal nincs meg. Ha megépül, 
az segíti a településnek a közlekedését, gyorsabb és könnyebb eljutást, elérhető-
séget tesz lehetővé. 

g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit, 
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> A településen a lakóterületek és a gazdasági területek viszonylag jól elkülönülnek 
egymástól mind meglévő, mind a tervezett állapotot tekintve. Területileg vagy a 
belterület szélén, vagy külterületen elhelyezkedően, illetve a fő úthálózati elemek 
mentén néhány kisebb elemtől eltekintve. A felülvizsgálat kapcsán olyan új gaz-

dasági terület nem került kijelölésre, amely a lakóterületeket zavarná. A HÉSZ elő-
írásaiba pedig beépítésre került az elválasztás jellegét erősítően a beültetési köte-
lezettség eltérő funkciók esetén.  

h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építé-
szeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes épít-
mény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak 
mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza, 

> A településrendezési eszközök felülvizsgálatánál a Tervezők az adatszolgáltatás 
keretében kapott, a Miniszterelnökség által nyilvántartott régészeti lelőhelyeket, 
műemlékek adatait, valamint a településképi rendeletben rögzített helyi művi ér-
tékeket feltüntették a tervlapokon. 

i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, 

> A természetvédelmi területeknek a környezeti, táji, illetve tájvédelmi szemponto-
kat figyelembe vevő megmaradására a terület beépítésre nem szánt besorolása 
jelenti a legnagyobb biztosítékot. 

j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekin-
tettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 

> A Natura 2000 területek és az ökológiai hálózat ökológiai folyosó eleme közel azo-
nos területen érinti a települést. Az érintettség a közigazgatási terület belterület-
től leginkább északra eső részét érinti. Egyik területre sincs a tájhasználatra nega-
tívan ható tervezett változtatás elképzelve. Új beépítésre szánt terület kijelölésére 
egyik esetben sem került sor. A természetvédelmi érintettségű területen található 
mezőgazdasági üzemeket különleges beépítésre nem szánt területfelhasználásba 
soroltuk. 

k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 

> A változtatással érintett területek kijelölésénél figyelembe vételre került az átlag 
feletti termőterületek elhelyezkedése. Az átlag feletti termőföld igénybevételét 
eredményező újonnan beépítésre szánt területi fejlesztés a felülvizsgálat kapcsán 
nem került kijelölésre.  

l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védel-
mét, 

> A közigazgatási terület gyógyászati hasznosításra alkalmas természeti adottsággal 
nem érintett a Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztályá-
nak környezeti értékeléshez kapcsolódó előzetes levele alapján. 

m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 

> A Katasztrófavédelemi Igazgatóság tájékoztatása szerint a település területén ve-
szélyességi övezet nem került kijelölésre. A tervmódosítás honvédelmi, nemzet-
biztonsági, katasztrófavédelmi érdekeket nem érint.  

n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, 

> A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve – 3.13. sz. melléklete – 

Földtani veszélyforrás területe övezete nem érinti a települést. 
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> A Bányafelügyelet adatszolgáltatását is figyelembe véve a település közigazgatási 
területét bányatelek érintik.  

o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, 

> A felülvizsgálat kapcsán a szerkezeti úthálózat rendszere átgondolásra került. 

p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását, 

> A felülvizsgálat során a település területén több zöldterület került rögzítésre, me-

lyek az erdőterületi besorolással együttesen a település környezeti viszonyaira 

kedvező hatást gyakorolnak. 

> A felülvizsgálat során természetvédelmi érintettségű, új beépítésre szánt terület-
fejlesztés kijelölésére nem került sor. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a környezetvédelem, 
az erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a ter-
mőfölddel és a területekkel való takarékos bánás – érdekében az alábbi követelményeknek 
kell érvényt szerezni: 

a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét 
érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani 
kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek 
szerinti figyelembevételével, 

> A település közigazgatási területét a térségi tervek és az adatszolgáltatások alap-
ján a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósult Hanyi-Tiszasülyi ár-
vízszint-csökkentő tározó érinti. A tározó területé új beépítésre szánt terület nem 
került kijelölésre.  

> A település területén található vízműkutak feltüntetésre kerültek a védőtávolsá-
gukkal. 

b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási terüle-
tének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet, 

> A számítás – amely a település egészének biológiai aktivitásérték-változását vizs-
gálta – a határozat mellékletében szerepel. 

> A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM 
rendelet 1. melléklete szerint végeztük el a számítást. Az egyes terület-felhaszná-
lási egységek biológiai aktivitásérték mutatóit vettük alapul, az adott területhasz-
nálaton belül sem a differenciált számítást, sem az arányosítás elvét nem alkal-
maztuk. 

> A közigazgatási terület biológiai aktivitásértéke a felülvizsgálatot követően növe-
kedett, így a törvényi előírás teljesült. 

c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag lehetséges – 

beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésé-
nek elkerülése érdekében, 

> A település közigazgatási határa mentén a délkeleti sarokban lévő különleges be-
építésre szánt mezőgazdasági üzemi területet leszámítva nincsen beépítésre szánt 
terület kijelölve. 
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d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősor-
ban a termőföld védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű 
termőföld-területek jelölhetők ki, 

> A felülvizsgálat a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt, átla-
gosnál jobb minőségű termőföldterületet nem jelölt ki. 

e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, ami-
lyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. 

> Az új beépítésre szánt területek a kialakult állapothoz való megfeleltetés takarja. 
A hatályos településszerkezeti terven nem kaptak a mezőgazdasági üzemek külön 
területfelhasználást, amit a felülvizsgálat most megtett.  A felülvizsgálat a hatá-
lyos tervhez képest visszalépéseket tartalmaz az ott kijelölt fejlesztésekhez ké-
pest.  

2007. ÉVI CXXIX. TÖRVÉNY A TERMŐFÖLD VÉDELMÉRŐL  

A TERMŐFÖLD (IDŐLEGES, ILLETŐLEG VÉGLEGES) MÁS CÉLÚ HASZNOSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

11. § (1) Termőföldet más célra csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld 
igénybevételével – lehet felhasználni. 

(2) Az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak időlegesen, illetve hely-
hez kötött igénybevétel céljából lehet. ……. 
(3)7 A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez kötött igénybevételnek kell tekinteni kü-
lönösen  
a) a meglévő létesítmény bővítését, közlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését; 

b) a bányaüzemet és a természeti kincsek kitermeléséhez szükséges egyéb létesítményt; 
c) azt a területet, amelyet a Kormány a Magyar Közlönyben közzétett határozatával beruházási 
célterületté nyilvánított; 
d) kiserőmű létesítését a betáplálásra alkalmas villamosenergia-elosztói hálózat 1000 méteres 
közvetlen környezetében. 

(4) Az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni. 

A törvény fogalommeghatározása alapján: 

1. átlagos minőségű termőföld: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben (a 
továbbiakban: Inytv.) meghatározott törzskönyvben szereplő, az adott település – ideértve a fő-
városi kerületet és az Inytv. 10. § (1) bekezdésében megjelölt városok esetében a kerületet – 

azonos művelési ágú termőföldjei 1 hektárra vetített aranykorona-értékeinek területtel súlyozott 
átlagának megfelelő termőföld; 

A termőföldek aranykorona értékének megállapítása a földadó szabályozásról szóló 1875. évi VII. tör-
vénycikkben megállapított elveken alapul. A földadó megállapításához kialakított értékelési rendszer-
ben a mezőgazdasági területek értékét határozták meg az adott területen termesztett növények által 
kitermelt haszon alapján. 

Napjainkban a földminősítés részletes szabályairól szóló 47/2017. (IX. 29.) FM rendelet szabályozza a 
termőföldek minősítését. 

Fogalommeghatározások 

1. § 

3. földminősítési rendszer: a földminősítés végrehajtásához, illetve a földminősítés eredményének rögzí-
téséhez szükséges elemek összessége, mely magában foglalja az osztályozási alrendszert, a községi és já-
rási mintatérhálózatot, a községi és járási mintatérjegyzékeket 
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4. járási mintatér: a becslőjáráson belül előforduló, különböző minőségű talajjal rendelkező földterületek 
jellemző tulajdonságainak szemléltetésére művelési áganként és minőségi osztályonként kijelölt azon te-
rület, ahol ezek a tulajdonságok a becslőjáráson belül a legjellemzőbbek; 
5. járási mintatérhálózat: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek összessége; 
6. járási mintatérjegyzék: a becslőjárásban kijelölt járási mintaterek tekintetében a földminőséget jellemző 
tulajdonságok leírásainak összessége; 
7. kataszteri tiszta jövedelem: a földterület minőségét aranykorona értékben kifejező értékszám; 
11. minőségi osztály: adott művelési ágon belül a különböző minőségű területek megkülönböztetése a 
földterületek termékenysége közötti különbségek alapján; 
13. osztályba sorozás: a földterület minőségi osztályának és kataszteri tiszta jövedelmének megállapítása; 
 

Osztályba sorozás 

3. § (1) A földterület minőségét osztályba sorozással kell megállapítani. Az osztályba sorozás helyszíni vizs-
gálattal történik. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti helyszíni vizsgálat csak akkor mellőzhető, ha az e rendeletben meghatározottak 
szerint a földterület minősége a térképi adatbázis tartalmának felhasználásával megállapítható. 
(3) Az osztályba sorozás során a földterületen belül a minőségi osztály határvonalát és területét is meg kell 
határozni. 
4. § (1) A földterület minőségi osztályának megállapítása érdekében meg kell határozni a vizsgált földterü-
let (3) bekezdésben meghatározott jellemző talajtulajdonságait és természeti adottságait. 
(2) A talajt a helyszínen kell legfeljebb száz centiméter mélységig megvizsgálni egyszerű talajvizsgálattal. 
Ásott talajszelvény megnyitására csak akkor van szükség, ha a talaj vizsgálata talajfúrással biztonságosan 
nem történhet meg. 
(3) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat során meg kell állapítani a talaj 
a) felső szintjének színét, mechanikai összetételét (fizikai talajféleségét), szerkezetét, 
b) egyértelműen elkülöníthető további szintjeinek a) pont szerinti tulajdonságait és 

c) szervesanyag-tartalmát, vízgazdálkodási tulajdonságait, domborzati adottságait. 
(4) A (3) bekezdés szerint megállapított tulajdonságokat össze kell vetni az adott művelési ághoz tartozó 
községi – nádas művelési ágú földterület esetében a járási – mintaterek leírásaiban feltüntetett tulajdon-
ságokkal. 
(5) A vizsgált földterületet a megállapított tulajdonságok alapján a művelési ág azon minőségi osztályába 
kell sorozni, amely minőségi osztály községi – nádas művelési ág esetében járási – mintatere leírásának az 
leginkább megfelel. 
(6) Az adott művelési ágon belül a minőségi osztályok megkülönböztetése egytől legfeljebb nyolcig terjedő 
számmal történik azzal, hogy az alacsonyabb szám a jobb, a magasabb szám a rosszabb földminőséget 
jelöli. 
(7) A minőségi osztály folt területe 5000 m2-nél nem lehet kisebb. 
 

> Átlag feletti minőségű termőföld igénybevételét jelentő új beépítésre szánt terü-
let kijelölésére nem került sor. 

2.2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, kör-
nyezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési környezetvédelmi progra-
mok, elvek) 

Az egyes terveknél, jogszabályoknál, illetve programoknál az összefüggéseket, megjegyzéseket félkö-
vér betűvel szedve, a sor elején nyíllal (>) jelöltük. 

NEMZETI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM 2014-2019. 

A Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) jelen módosítással közvetlenül érintett stratégiai céljai: 

Az életminőség és az emberi egészség környezeti feltételeinek javítása. 
> A felülvizsgálat kapcsán, a természetvédelmi érintettségű mezőgazdasági terüle-

teken korlátozást rendeltünk el, ezzel is elősegítve ezeknek a területeknek megőr-
zését. 

Természeti értékek és erőforrások védelme, fenntartható használata. 
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> A tervlapokon való természeti értékek rögzítése a megismerésüket szolgálja, ami 
elvezet védelmük fontosságának felismeréséhez. Aki megszereti környezetét, az 
fenntartható használatra törekszik, nem kívánja felélni a jövő generációi elől a ma 
rendelkezésre álló erőforrásokat. 

Az erőforrás-takarékosság és a –hatékonyság javítása, a gazdaság zöldítése. 
> A valóságot közelítő szabályozás a természeti és táji erőforrásokat alapul véve szü-

letett. Az adottságokra való odafigyelés a tájpotenciált, a települési környezetet 
erősíti. 

Horizontális célja: 
A társadalom környezettudatosságának erősítése. 

> A védelem szempontrendszere az emberek számára megélhető módon hozza kö-
zel a természetet, ezzel szemléletformálásra késztetve mindnyájunkat. 

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2009-2014) 

Jász-Nagykun-Szolnok megye Környezetvédelmi programját 2009-ben a KEVITERV AKVA Mérnöki Vál-
lalkozási Kft. készítette. A program által megfogalmazott alábbi tematikus akcióprogramok közül a je-

len felülvizsgálathoz illeszkedő célkitűzések aláhúzással szerepelnek): 

Vizek védelme  

Belvízvédelem, árvízvédelem 

Természet- és tájvédelem 

Zaj- és rezgésvédelem 

Hulladékgazdálkodás 

Környezettudatosság 

Környezet-egészségügy, élelmiszerbiztonság 

Megújuló energiaforrások 

Talajállapot, tájhasználat, talajvédelem 

A változatok rövid ismertetése, a változatok közötti választás indokai 

Klasszikus értelemben vett tervváltozatok a településrendezési eszközök esetében nem készültek.  

A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT FELTÁRÁSA: 

A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot feltárása, a termé-
szeti környezet bemutatása során dr. Bulla Miklós: Környezetállapot-értékelés, Magyarország környe-
zeti állapota, monitorozás /2008./ című tanulmányának, valamint dr. Kollányi László: Táji indikátorok 
alkalmazási lehetőségei a környezetállapot értékeléséhez című anyagának /2004./ szakmai iránymuta-
tásait alkalmaztuk. 
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3. A környezeti állapot feltárása 

3.1. A települési környezet jellemzői 

3.1.1. Környezet állapotát befolyásoló elemek felmérése 

 LEVEGŐMINŐSÉG 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik a levegő védelmének általá-
nos és specifikus szabályairól. 

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletet 1. 

számú melléklete alapján Jászkisér a 10. légszennyezettségi zónába tartozik. 

A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási ha-
tárértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 1. melléklete alapján a 10. légszennyezettségi zóna 
szennyezőanyagonkénti zónacsoportjait és ezek levegőterheltségét az alábbi táblázat ismerteti. 

Zónacsoport a szennyező anyag szerint 
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3. Az ország 
többi területe 

F F F E F O-I F F F F D 

 VÍZMINŐSÉG 

FELSZÍNI VÍZ 

A víztestekre a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 
1155/2016. (III. 31.) Kormányhatározatban szereplő intézkedési tervek vonatkoznak, melyek a Víz Ke-
retirányelvben megfogalmazott célkitűzéseket – mennyiségi és minőségi szintek elérése – teszi lehe-

tővé.  

Jászkisér város területe a Tisza részvízgyűjtő területén, azon belül a Hevesi-sík alegységben helyezkedik 
el. 

A következő ábrákat a VGT2 tartalmazza. 
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Felszíni vizek:  

 
Diffúz foszforterhelés: 150-200g/ha/év 

Felszíni vizek:  

Diffúz nitrogénterhelés: 700-1100g/ha/év 

 
Felszíni víztest ökológiai minősítése: 

 
Gyenge 

Felszíni víztest biológiai minősítése: 

 
Gyenge 
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Adatok forrása: http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149 

A közigazgatási területen megvalósuló létesítmények üzemelése során kiemelt figyelmet kell fordítani 
a csapadékvizek befogadójának vízminőség-védelmére.  

FELSZÍN ALATTI VÍZ 

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről 
és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet rendelkezik a 

felszín alatti víz védelmének általános és specifikus szabályairól. 

A vízgyűjtő-gazdálkodási terv szerint Jászkisér város területét sekély porózus (sp. 2.9.2) hideg feláram-
lás érinti.  

 
Felszín alatti víztest mennyiségi állapota  

sekély hegyvidéki-sekély porózus 

 

Felszín alatti víztest kémiai állapota 

sekély hegyvidéki-sekély porózus 

 

Adatok forrása: http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149 

http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149
http://www.vizugy.hu/index.php?module=vizstrat&programelemid=149
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 TALAJÁLLAPOT 

 

A terület felszíni földtani összeté-
tele: 

- fe_Qh2_al: Folyóvízi aleurit 
- h_Qp3_il: Infúziós lösz 

- e_Qp3_lh: Löszös homok 

- Szik 

 

 

 

 

 

 

Forrás: Magyarország Földtani tér-
képe, https://map.mfgi.hu/fdt100/ 

 ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.  3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet rendelkezik a határértékekről. 

A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 14.§.(1) a) pont 
alapján kiadott 8002/2005. (V. 24.) GKM tájékoztató – a nagy forgalmú közutak és vasútvonalak, vala-
mint a fő repülőterek listájáról, továbbá a stratégiai zajtérkép és intézkedési terv készítésére kötelezett 
szervezetről – tartalmazza azokat a fő közlekedési létesítményeket, melyek esetében stratégiai zajtér-
képek készítése szükséges. Jászkisért érintő közlekedési létesítmény nem szerepel a felsorolásban. 
[Forrás: http://www.kvvm.hu/cimg/documents/05_23_miniszteri_kozlemeny.pdf] 

 TERMÉSZETVÉDELEM 

A HNPI adatszolgáltatása szerint a tervezési területen hazai, illetve nemzetközi természetvédelmi olta-
lom alatt álló területek egyaránt találhatók. 

  

https://map.mfgi.hu/fdt100/
http://www.kvvm.hu/cimg/documents/05_23_miniszteri_kozlemeny.pdf
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Natura 2000 területek Nemzeti Ökológiai Hálózat területe 

 

Magas természeti értékű terület, természeti területek, érzékeny természeti területek, ex lege terüle-
tek, Birdlife International terület. 

  

Magas Természeti Értékű Terület (MTÉT) 
(61/2009. (V.14.) FVM rendelet) 

Érzékeny természeti területek 

(2/2002. (I.23.) KöM-FvM együttes rendelet 

  

Természeti területek 

1996. évi LIII. törvény a „természet védelméről” 

Birdlife International által kijelölt fontos 
madárélőhely (IBA) 
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Ex lege kunhalom  

(1996. évi LIII. törvény a „természet védelméről”, (2/2002. (I.23.) KöM-FvM együttes rendelet 

ÖKOSZISZTÉMA (FAUNA, FLÓRA) 

  
Első Katonai Felmérés /1763-1787./ Második Katonai Felmérés /1806-1869./ 

  
Harmadik Katonai Felmérés /1869-1887./ IV. katonai felmérés (1896-1914) 

Forrás: http://mapire.eu/hu/  

http://mapire.eu/hu/
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A közigazgatási terület (már az I-III. Katonai felméréseken) döntően szántóterületek, a növénykultúrák 
és a táj is ehhez igazodik. A lakott részek kiterjedése a mainál kisebb, de a fejlődés nyomon követhető, 

kirajzolódik a történelmi utcahálózat. 

 TÁJVÉDELEM 

A terület érintettsége miatt a tájvéde-
lem feladata előtérbe lépett. A térségi 
tervek tájindikátorok alapján kijelölt 
tájképvédelmi szempontból kiemelt te-
rülete tervezett keretek közé helyezték 
a táji értékek megőrzését. A táji megje-
lenés kedvezőbbé tételére helyeződött 
át a hangsúly, a mesterséges, épített 
tájelemek és a természeti környezet 
összhangjának a megteremtésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: adatszolgáltatás 

 

 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 

A kommunális hulladékok gyűjtése és hasznosítása megoldott. A fejlesztések többlet kommunális hul-
ladék keletkezését eredményezik, amelyek azonban a jelenlegi rendszer kereteiben hasznosításra, il-
letve elszállításra kerülhetnek a mértékéből adódóan. 

A keletkező veszélyes, illetve inert hulladék szakszerű gyűjtésére, tárolására, hasznosítására, illetve el-
szállítására a jogszabályi előírások alapján kerül sor. 

 KÖRNYEZETBIZTONSÁG 

ÁR- ÉS BELVÍZVESZÉLY 

A település az OTrT nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló víz-
kár-elhárítási célú szükségtározók terület övezetével és a JNSZTrT rendszeresen belvízjárta terület öve-
zetével érintett. A terven feltüntetésre került a Hanyi-Tiszasülyi árvízszint csökkentő tározó. A Pálfai 
féle belvíz veszélyeztettségi térképen négy erősen veszélyeztett belvizes terület szerepel. Ezek a ter-
veken feltüntetésre kerültek. 

A települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) 

KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Jászkisér szerepel.  

EMBERI TEVÉKENYSÉG 

Emberi tevékenységből eredő veszélyt leginkább a mezőgazdasági üzemi tevékenységből kapcsoló-
dóan adódhat.  
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3.1.2. Tájindikátorok 

 DOMBORZAT 

A település az Alföldhöz, azon belül a Közép-Tisza-vidék, Észak-Alföldi hordalékkúp-síkság középtáj-
hoz, és négy kistáj (Hevesi sík, Hevesi ártér, Szolnoki-ártér, Jászság) találkozásánál található. 

Forrás: http://gis.teir.hu/teirgis_termeszeti_kornyezet/ 

A település legalacsonyabb pontja 83,5 m, míg a legmagasabb 93 m Balti felett található. Jászkisér 
területe rendkívül változatos mikrodomborzati adottságok jellemzik. 

 TERÜLETHASZNÁLAT 

A külterület erdő, mezőgazdasági (kertes, korlátozott és általános), gazdasági (ipari és kereskedelmi, 
szolgáltató), közlekedési és vízgazdálkodási használatot tükröz. A belterület kisvárosias és kertvárosias, 
falusias lakóterületi, településközponti, gazdasági, néhány sajátos használatot tükröző területhaszná-
lat, zöldterületi és közlekedési használatú. 

 TÁJMINTÁZAT 

A tervezési terület tájmintázata az Ökoszisztéma fejezetnél bemutatásra került.  

 BIOLÓGIAI MUTATÓ 

Az Étv. 7.§(3) b) pontja alapján a biológiai aktivitás érték szinten tartása szükségszerű. 

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1. melléklete 
szerint, az érintett terület településszerkezeti besorolásának megfelelő aktivitásérték mutatót vettük 
alapul mind a hatályos, mind a tervezett állapot esetében.  

Az átsorolással a BAÉ növekszik, a jogszabályi előírás teljesül. A határozat 6. mellékletében a biológiai 
aktivitásérték növekmény rögzítésre kerül, amelyet az önkormányzat a későbbiek folyamán fel kíván 
használni. 

3.2. A település környezeti állapotának ismertetése 

A településen a legnagyobb kiterjedésben falusias lakóterület van. A központ és a Fő út mentén tele-
pülésközpont vegyes terület található. A belterület déli és délkeleti részén kertvárosias lakóterület 
taláható. Elszórtan található zöldterületek, melyek legtöbb esetben nem épült ki közpark. A belterület 
nyugati oldalán, a vasútterület illetve a gazdasági területek találhatók. Itt a település nyugati részén 
található a temető, illetve a település sportpályája is a vasútállomás közelében helyezkedik el. A belte-
rület keleti határa mentén vízgazdálkodási területet találunk. A külterületek túlnyomó részén mező-
gazdasági területeket találunk. Külterületen, de a belterülethez kapcsolódva északnyugati irányban 
gazdasági területek helyezkednek el. Külterületen találunk mezőgazdasági üzemeket és erdőterülete-
ket és számos vízgazdálkodási területet (halastavak, öntözőcsatornák) 

3.3. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartó képesség, terhelhetőség) 

Jászkisér közigazgatási területe 130, 11 km2. A 2017 évi KSH adat alapján lakónépességének száma 
5285 fő, így a település népsűrűsége 41,11 fő/km2. Az ország átlagos népsűrűsége ekkor 105,3 fő/km2. 

A település eltartó képessége tehát közigazgatási területén belül biztosítható. 

A módosítások, a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak és a valóságnak való megfelelést hivatottak 
szolgálni. 

http://gis.teir.hu/teirgis_termeszeti_kornyezet/
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3.4. A fennálló környezeti, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható ala-
kulása, ha a terv nem valósulna meg 

Ha a terv nem valósulna meg, akkor a külterületen lévő természetvédelmi és korlátozási érintettségű 
területeken nagyobb valószínűséggel lehetne építményt elhelyezni. A hatályos terv túl nagymértékű 
lakóterületi fejlesztéseket jelölt ki, amely ha megvalósulnának várhatóan túl nagy igénybevételt jelen-
tene a természeti környezetre.  

Közlekedési problémák  

A tervezett M32-as végleges nyomvonala még nincs eldöntve. A hatályos településszerkezeti tervhez 
képest, ami a belterülettől keleti irányban ábrázolta a nyomvonalat, a felülvizsgálat a belterülettől nyu-
gati irányban, mint távlati elem szerepelteti. 

Erdőterületek rendezése  

A település nem rendelkezik jelenleg hatályos külterületi szabályozási tervvel, ezért is fontos hogy az 
új terv elfogadásával rögzítésre kerüljenek a külterületre vonatkozó előírások. Az Országos Erdőállo-
mány Adattárban szereplő erdőterületek elhelyezkedését és elsődleges rendeltetését és az ezt befo-
lyásoló természetvédelmi érintettséget a hatályos besorolás csak részben követi. A hatályos település-
szerkezeti terven az erdőterületek egységesen erdőterületként vannak ábrázolva. 

A terv megvalósulásának elmaradása a jogszabályi előírások betartását akadályozná, a szükséges erdő-
sávok rögzítését meggátolná. 

Korlátozási tényezőkkel érintett fejlesztések  

Átlagosnál jobb minőségi osztályú termőföldön új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre. 
Natura 2000 területen és ökológiai hálózat ökológiai folyosó területén, illetve tájképvédelmi szem-
pontból kiemelten kezelendő terület esetén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.  

Egyebekben a korlátozó tényezők a felülvizsgálatnál történő figyelembevételén túl, a valós egyedi tervi 
megvalósítások esetén is a figyelembevételük szükséges. 

A terv megvalósulásának elmaradása valós fejlesztéseket akadályozna meg.  

A vizsgált módosítások esetén 

A településrendezési terv a telektulajdonosok érdekét szem előtt tartó, a közösség számára is elfogad-
ható megoldásokra tett javaslatot. Mindegyik esetben fejlesztési lehetőséget teremt, amely azonban 

nem lép túl a település nagyságrendjén. 

A terv elmaradása a hatályos tervi állapotot konzerválná. A település fejlődését akadályozó tényezővé 
válna. 
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4. A várható környezeti hatások előrejelzése 

A fejezet első pontjában a tervmódosítás környezeti hatásait vizsgáljuk a környezeti elemekre, a kör-
nyezeti elemek rendszereire, a Natura 2000 területek és az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó 
állapotára, az érintett emberek egészségügyi, társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a kulturális 
örökségre. A fejezet második pontjában a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépését tekintjük 

át. 

Jelen környezeti értékelés a településrendezési eszközök felülvizsgálatához készül. A konkrétan meg-
valósuló módosítások közül a korábbi áttekintés során kiválasztott, környezeti szempontból vizsgálat 
alá tartozónak tekintett elemeket (A, B, C, D) vizsgálja. A kiválasztott elemek közé a negatív hatásokat 
is kiváltó változások kerültek be. Természetesen a pozitív módosulások is bekerülnek az összefogla-
lóba, ám ezek elemzésétől eltekintünk. Tudjuk, hogy valamennyi módosulás – mint a nagy egész rend-
szer része – hatást fejt ki az összes többi elemre, ám mégis súlyoztunk, és az általunk jelentősnek ítélt 
kedvezőtlen elemeket is magukban hordozó változásokat kívánjuk áttekinteni  

4.1. Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés esetén vizsgálandó hatások 

A jól azonosítható környezeti igénybevételt az alábbiakra való tekintettel kell vizsgálni: 

 a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi része-
ként az építészeti és régészeti örökségre), 

 a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, 
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, 

 a Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek 
és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításá-
nak, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá 

 az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társa-
dalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében, terület-
használata feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra. 

A környezeti igénybevétellel járó módosításokról a következő általános megállapítások tehetők: 

 A településrendezési eszközök módosításai nem jelentenek közvetlen környezeti igénybevé-
telt, ugyanakkor új jogot keletkeztetnek környezeti igénybevételre. 

 A környezeti értékelés során azt tudjuk vizsgálni, hogy a tervben szereplő szabályozások mire 

adnak lehetőséget, mit korlátoznak. 

A jól azonosítható környezeti igénybevételeket, terheléseket a terv egyes módosítási pontjain keresz-
tül vizsgáljuk meg. A terv legfőbb módosítási területeit a 2.1. fejezetben (A terv, illetve program célja-
inak, tartalmának összefoglaló ismertetése) lehet áttekinteni.  
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Hatótényezők ismertetése 

 Módosítás 

megnevezése 
Hatótényező Várható hatások 

Hatás  
jellege 

+/-/Ø 

A. 

Kisvárosi, tele-

pülésközponti 
terület 

fejlesztés 

 

/Lf > Lk/ 

/Lf > Vt/ 

Központ fejlesztés  

- A Településfejlesztési Koncepció-
ban meghatározott célok a városre-
konstrukciója segítése 

- Városiasodás elősegítése 

- Intenzitásnövekedés, sűrűsödés 

+ 

+ 

- 

B. 
Lakóterület kije-

lölés 

/Má > Lf/ 

Új beépítésre szánt 
terület kijelölése 

- Valós állapot rögzítése, 
- Intenzitásnövekedés 

+ 

- 

C. 
Gazdasági terü-

let kijelölés 

/Ev >G/ 

 

- Gazdasági terület növekedés, 
- Intenzitásnövekedés 

- Biológiai aktivitásérték csökkenés 

+ 

- 

- 

D. 

Különleges be-
építésre szánt és 
beépítésre nem 
szánt területek 

kijelölése  

Má > K-Mü, 
Má > Kb-Mü 

- Valós állapotnak a legalizálása, 

- Intenzitásnövekedés 

- Biológiai aktivitásérték csökkenés 

+ 

- 

- 

Jelrendszer magyarázata: + Pozitív hatás; 

 - Negatív hatás; 

 Ø Semleges hatás (a pozitív és a negatív hatások összességében ki-
egyenlítik egymást   
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Jól azonosítható környezeti igénybevétel hatásai 

 

Környezeti elemekre 
Környezeti elemek rend-

szereire, folyamataira 
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od

iv
er

zit
ás

ra
 

A. 

Kisvárosi lakóterületi fej-
lesztés 

/Lf > Lk, 

Lf > Vt/ 

Ø Ø Ø Ø Ø/+ Ø + Ø/- Ø Ø NÉ + 

A hatások vizsgálatánál a valós változtatásra kell a hangsúlyt helyezni, a 
lakóterület kijelölésére: 

 Az épített környezet minőségi javulása várható. 

 A minimális zöldfelületi arány csökken. Intenzitásnövekedés. 

 A lakókörnyezet minőségi fejlesztés pozitív hatása várható. 

 Natura 2000 területet sem közvetlenül, sem közvetve nem érint.  

 Az érintett emberekre (jelen esetben az önkormányzat gazdasági 
erősödése által) kedvező hatással lesz. 

B. 

Lakóterület kijelölése 

/Má > Lf/ 

Ø Ø Ø Ø + - /Ø + -/Ø -/Ø - NÉ + 

 Az épített környezet minőségi javulása várható. 

 A lakókörnyezet minőségi fejlesztés pozitív hatása várható. 

 Az érintett emberekre (jelen esetben az önkormányzat gazdasági 
erősödése által) kedvező hatással lesz. 

 Intenzitásnövekedés, biológiai aktivitásérték csökkenés 

 A minimális zöldfelületi arány csökken. 

 

C. 

Gazdasági terület kijelö-
lése 

/Ev > G/ 

- - - - + - + - - - NÉ +/ Ø 

 Intenzitásnövekedés, biológiai aktivitásérték csökkenés 

 A minimális zöldfelületi arány csökken. 

 környezeti elemek degradálása 

D. 

Különleges beépítésre 
szánt és beépítésre nem 
szánt területek kijelölése 

/Má > K-Mü 

Má >Kb-Mü/ 

- - - - +/Ø Ø + - - - RÉ +/ Ø 

 Az érintett emberekre (jelen esetben az önkormányzat gazdasági 
erősödése által) kedvező hatással lesz. 

 biológiai aktivitásérték csökkenés 

 intenzitásnövekedés 

 A minimális zöldfelületi arány csökken. 
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Jól azonosítható környezeti igénybevétel hatásai 

Jelrendszer magyarázata: 
 + Gyenge kapcsolat, csak részben járul hozzá a környezeti elem védelméhez 

 ++ Erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez 

 Ø Bizonytalan megítélésű vagy nem létező kapcsolat 
 - Gyenge kapcsolat, negatív hatást gyakorol a környezeti elemre 

 NÉ Nem érinti 

4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése 

Szempont 
Várható-e  

hatás? 

Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése Kis mértékben 

várható 

A településszerkezeti változások tervlapjára elsőre ránézve nagy területi változások láthatók, azon-
ban új beépítésre szánt terület csekély mértékben került kijelölésre. A változtatások a városiasodás 
fejlődésének igényének lehetőségével és a természetvédelmi értékek megőrzésének szándékával 
születtek. 

Jelen módosításokhoz kapcsolódóan azonban jelentős új konfliktus megjelenésével, vagy felerősö-
désével nem kell számolni. 

Környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, 
feltételeinek gyengítése vagy korlátozása 

Kis mértékben 
várható 

A terv a valóság talaján mozogva próbálta meg rögzíteni az adottságokból eredő, logikus fejleszté-
seket. A tényekhez való alkalmazkodás pedig környezettudatos lépésnek tekinthető.  
A külterületen, beleértve a zártkerteket is, a mezőgazdasági használat elsődlegessége kerül rögzí-
tésre. 
A módosítások során átlagosnál jobb minőségű termőföldön, illetve természetvédelmi területen 

nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése.  

Olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok 
gyengítése, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak 

Kedvező hatás 

várható 

A külterületen feltüntetésre kerültek a mezőgazdasági telephelyek, területfelhasználás szempont-

jából – természetvédelmi érintettségtől függően – különleges beépítésre szánt, illetve nem szánt 
kategóriában. 

Az új beépítésre szánt területek alacsony területi kiterjedésüknél és tartalmuknál fogva a táj 
eltartóképességét rendkívül alacsony mértékben veszik igénybe. 

A külterületi használatot továbbra is az erdők, valamint a mezőgazdasági használatok uralják. Mind-
ezek mellett gazdasági célú területek is előfordulnak. A táj tehát nem egynemű. 

A felülvizsgálat valamennyi esetben elősegíti a hagyományok továbbélését, javaslatai a helyi viszo-
nyokhoz alkalmazkodva születtek meg. 

A természeti erőforrások megújulásának korlátozása Kis mértékben 

várható 

Nem megújuló természeti erőforrásoknak tekintjük a fosszilis energiahordozókat, valamint az ás-
ványkincseket. Megújuló természeti erőforrásoknak a megújuló energiát (nap, szél, geotermikus), 
a vizet, a szántóföldet és az erdőt, illetve legelőt.  
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Szempont 
Várható-e  

hatás? 

A bányakapitányságtól kapott adatok alapján a terület energiahordozókkal érintett. Feltüntetésre 
kerültek a közigazgatási területet érintő bányatelkek.  

A nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a 
helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítása 

Kis mértékben 
várható 

Jászkisér településen a meglévő gazdasági területekhez, illetve a mezőgazdasági termelés során a 
termékek elszállítása és feldolgozásának más területen való felhasználásával lehet számolni. Ugyan-

csak lehet számolni gazdasági tevékenység okán az alapanyagok beszállításával. 

A közvetlen és közvetett hatások következtében az érintett közösség társa-
dalmi, gazdasági helyzetében, különösen életminőségében, kulturális örök-
ségében, területhasználata feltételeiben várhatóan fellépő változások 

Pozitív hatások 
várhatók 

A fejlesztések a helyi vállalkozások növekedését eredményezheti, ami a helyiek identitás-erősödé-
sét is magával hozza. A termelési kultúrák erősödésével felismerik szűkebb környezetük előnyeit, 
nyitottá, befogadókká válnak.  

Jelen esetben külterületen rögzítésre kerültek a mezőgazdasági üzemek telephelyei. A gazdasági 
területek egységesítése megkönnyíti a funkciók közötti átjárási lehetőségét, könnyebb lekövetni. 

A helyi értékek rögzítése feltárja az eddig rejtve maradt részleteket, a kulturális örökség elemeit. 

A közvetett módon hatást kiváltó tényezők egyike esetén sem várható jelentős negatív hatás. 
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5. A terv környezeti szempontú értékelése 

A tervmódosítások közül az új beépítésre szánt területek kijelölése esetén értelmezhető környezeti 
szempontból negatív változás. azonban meg kell jegyezni, hogy az ilyen típusú változások már beépült 
területre vonatkoznak, illetve egyes fejlesztése átértékeléséből.  A bővítések és fejlesztések elhanya-
golható léptékűek. A korábban bemutatottak alapján megállapítható, hogy környezeti terhelésük cse-
kély, így jelentős negatív hatást nem vált ki. 

A tervmódosítások közül többségben vannak a pozitív hatást eredményező változások. Az erdőterüle-
tek rendezése erdőtervi adatok, valamint a mezőgazdasági területek rendezése természetvédelmi 
érintettség alapján. A távlati gazdasági, lakóterületek egy részének visszavonása, vízgazdálkodási ele-
mek vízgazdálkodási területbe sorolása, mind-mind kedvező irányú változásnak tekinthető. 

A terv a település átminősítés előtti biológiai aktivitás értékét növelte.  

A terven szakhatósági adatszolgáltatás alapján feltűntetésre kerültek a jogszabályok által meghatáro-
zott elemek. Ezek feltűntetése megkönnyíti a területre vonatkozó korlátozások megismerését, a védel-
met igénylő elemek figyelembe vételét. A korlátozási elemek a beruházások során megvalósuló épü-
letállomány elhelyezését orientálják. 

Egyik módosítás sem jár jelentős környezetterheléssel.  

6. A káros hatások elkerülésére tett javaslatok 

A környezeti értékelés a településrendezési eszközökkel együtt, iterálva készült. Az értékelés során 
felmerült, a terv következtében várható környezetet érő káros hatások mérséklésére, elkerülésére tett 
javaslatok a tervbe beépültek. Ezek ismertetése részben az előző pontban (4. A terv környezeti szem-
pontú értékelése) megtörtént. Jelen fejezetben csak azon javaslatok ismertetésére kerül sor, melyek a 
településrendezési tervbe még nem épültek be: 

 A területfejlesztés ütemezése. 
 A településrendezési eszközök által lehetővé tett fejlesztések megvalósításnál az elérhető leg-

jobb technika alkalmazására (BAT). 
 A zöldfelületi előírások betartatása. 

 A lehetővé tett fejlesztések megvalósításánál a minőség megkövetelése. 
 A növényállomány kiválasztásánál tájépítész szakember javaslatainak kikérése. 

7. Környezeti szempontú javaslatok más tervek, programok számára 

A biológiai aktivitásérték szinten tartási kötelezettség miatt kijelölt erdőterületek beültetését az akti-
vitásérték pótlással érintett fejlesztéshez kellene jogszabályilag kötni, ezzel a települések valós erdő-
sültségi arányát, valós lombkorona-arányát növelve.  

A különböző szintű környezetvédelmi programok szinte „csak” környezettudatos, környezeti szem-
pontból kedvező eseményekkel foglalkoznak. Szükséges lenne azonban, hogy olyan esetekre is irány-
mutatást adjanak, amelyek közvetlenül nem szolgálják a környezeti állapot javulását. Hiszen hiába ide-

alizáljuk egy tanulmányban a világot, amelyben mondjuk csak barnamezős beruházásokat preferálunk, 
a valós életben igen is, hogy legtöbbször a zöldmezős beruházásokra van igény. Éppen ezért szüksé-
gesnek tartanánk, hogy a környezetvédelmi programok az ilyen jellegű beruházási szándékokra is ref-
lektáljanak. Így például Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Környezetvédelmi Programjában is. 

A megvalósítás során az elérhető legjobb technikai lehetőségek alkalmazása a környezeti hatások mi-

nimalizálása érdekében. Az elérhető legjobb technikák – beleértve a technológiát, tervezést, karban-
tartást, üzemeltetést és felszámolást –, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett 
gyakorlatban alkalmazhatóak, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme 
szempontjából. 
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8. Monitorozási javaslatok 

A vizsgált terv környezeti hatásainak monitorozása érdekében indikátorok kerültek meghatározásra. A 
javasolt indikátorok egy része a terv konkrét módosításaira fókuszálnak, míg egy másik része a terv 
általános céljainak az elérését vizsgálja. A monitorozása során olyan indikátorok kerültek meghatáro-
zásra, melyek közvetett módon adnak képet arról, hogy a terv megvalósulása, vagy meg nem valósu-
lása milyen mértékben, milyen irányban fejtette ki hatását. Az indikátorok közé beépítésre kerültek az 
Eurostat által összeszedett, tervezési szinten (települési) értelmezett környezeti indikátorok és az 
URGE által kidolgozott interdiszciplináris kritériumrendszerbe tartozó indikátorok is. 

 Gazdasági terület fejlesztések megvalósulása  

Monitorozás tárgya (1): regisztrált vállalkozások száma  

Monitorozás tárgya (2): nyilvántartott álláskeresők száma 

 Gazdasági területek környezeti hatásai 
Monitorozás tárgya (1): levegőminőség alakulása. A levegőben található különböző szennye-
zőanyagok – SO2, CO, NO2, O3, por – mennyiségének vizsgálata a gazdasági területeken, a 
gazdasági, és az energiatermeléssel kapcsolatos logisztikai útvonalak mentén, továbbá a lakó-
területeken.  

 Változások a hagyományos tájhasználatban  

[LB-6: Change in traditional land-use practice]  

Monitorozás tárgya: területhasználatok, művelési ágak térbeli változásának vizsgálata 

 Zajszennyezés által érintett emberek száma  

[UP-5: People endangered by noise emissions]  

Monitorozás tárgya: a zajszennyezés által érintett emberek számának megállapítása a környe-
zeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet figyelembe vételével 

 Beültetési kötelezettségek, növénytelepítések megvalósulása   

Monitorozás tárgya (1): a megvalósuló gazdasági fejlesztések és a telepített növényzet aránya 

Monitorozás tárgya (2): a telepített növények között az őshonos, termőhelyi adottságoknak 
megfelelő növényfajok és az allergén, adventív fajok aránya. 

 Aktivitásérték valós alakulása  

Monitorozás tárgya: biológiai aktivitásérték számítás a beépített területen a kialakult állapot, 
egyéb területen az ingatlan-nyilvántartás szerinti (valós) művelési ágak figyelembe vételével. 
A számítás frissítése a megvalósuló beruházásokkor. 
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9. Közérthető összefoglaló 

Jelen értékelés Jászkisér Város településrendezési eszközeinek felülvizsgálatával foglalkozott. A kör-
nyezeti értékelés a terv készítésével párhuzamosan, folyamatos visszacsatolásokkal készült. Az értéke-
lés tanulságai beépültek a készülő tervbe, így több tervi elem már a beépült környezeti javaslatokkal 
együtt került értékelésre. 

A környezeti értékelés: 

 vizsgálta a terv összefüggését más releváns tervekkel, jogszabályokkal, és értékelte a terv azok-
nak történő megfelelését; 

 foglalkozott a terület terhelhetőségével, és a terv következtében beálló módosulásával; 

 megvizsgálta, hogy a tervezési területen találhatók-e településrendezési szintű környezeti, táj-
használati konfliktusok, és, hogy a javasolt terv milyen új konfliktusokat generál; 

 előre meghatározott szempontok alapján ismertette a várható környezeti hatásokat; 
 a várható következmények ismeretében vizsgálta a terv környezetre káros hatásainak elkerü-

lésére, csökkentésére vonatkozó tervi elemeket; 

 a terv megvalósulásának monitorozására szolgáló indikátorokat határozott meg. 

A környezeti értékelés alapját olyan településrendezési eszköz adta, amely jelentős számú terület-fel-

használási változtatással élt, miközben ezek egy része a tervállományon belüli ellentmondások felol-
dására szolgált. 

Környezeti, tájhasználati szempontból kedvezőtlen tervi elemeknek minősülnek az újonnan beépítésre 
szánttá váló módosítások.  

-  külterületen lévő mezőgazdasági üzemek feltüntetése, megjegyezendő hogy ezek ténylegesen 
nem új elemek, hanem a meglévő állapot feltüntetése 

-  Szellőháti „új” lakóterület feltüntetése, 
-  temető melletti gazdasági terület kijelölése 

Környezeti, tájhasználati szempontból kedvező tervi elemek: 
- mezőgazdasági területek besorolása természetvédelmi érintettség szerint 
- erdőterületek rendezése erdőtervi adatok és természetvédelmi érintettség alapján. 
- távlati lakóterületi fejlesztések visszavonása a település déli részén, és visszasorolásuk kertes 

mezőgazdasági területbe 

-  vízgazdálkodási elemek vízgazdálkodási területbe sorolása 

 

A felülvizsgálatból származó környezeti hatások a fejlesztések megvalósítását környezeti szempontból 
támogathatóvá teszik. 


	KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
	1. Bevezetés (A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése)
	1.1. Előzmények, különösen a tematika tartalma
	1.2. A tervezés más részeihez való kapcsolódás
	1.3. A környezet védelméért felelős szervek bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása
	1.4. Az érintett nyilvánosság meghatározása
	1.5. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok.

	2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése
	2.1. A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése
	2.2. A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
	2.2.1 A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési dokumentumok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági)
	2.2.2. A terv öszefüggése (környezet-és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntarthatóság) más releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok stb.)
	2.2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési környezetvédelmi programok, elvek)


	3. A környezeti állapot feltárása
	3.1. A települési környezet jellemzői
	3.1.1. Környezet állapotát befolyásoló elemek felmérése
	3.1.2. Tájindikátorok

	3.2. A település környezeti állapotának ismertetése
	3.3. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartó képesség, terhelhetőség)
	3.4. A fennálló környezeti, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg

	4. A várható környezeti hatások előrejelzése
	4.1. Jól azonosítható környezeti igénybevétel vagy terhelés esetén vizsgálandó hatások
	4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése

	5. A terv környezeti szempontú értékelése
	6. A káros hatások elkerülésére tett javaslatok
	7. Környezeti szempontú javaslatok más tervek, programok számára
	8. Monitorozási javaslatok
	9. Közérthető összefoglaló

	Jászkisér TRE
	/Új ablakban nyílik meg!/


