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II. A testületileg illetékes KÖFE szakmai véleményét megkaptuk, és figyelembe vesszük a terv
véglegesítése során.
III.A helyzetelemzésre vonatkozó kiegészítéseket a végleges dokumentációba átvezetjük.
A nitrátérzékeny területek övezetét a 27/2006. (II.2.) Kormány rendelet szerint módosítottuk. A
vonatkozó határozati javaslatot a hatályos jogszabályok szerint javítjuk.
A megalapozó munkarészekre vonatkozó pontosításokat a terven átvezetjük.
IV.A térségi területrendezési szabályzat szöveges munkarésze és a környezeti, gazdasági és társadalmi
hatások értékelése szerepel az egyeztetési dokumentációban.
V. A területrendezési terv felülvizsgálatával párhuzamosan környezeti vizsgálat nem készül.
Nem tisztázott, hogy a területrendezési terv felülvizsgálata során is el kell készíteni a 2/2005. (I.11.)
Kormány rendelet szerinti környezeti vizsgálatot. A terv az előírt tartalmi követelményeknek
megfelelően, az OTrT –vel összhangban készült. A megalapozó munkarészek az értékvédelemmel, tájés természetvédelemmel, környezetvédelemmel részletesen foglalkoznak. Ezek a munkarészek,
továbbá a környezeti, társadalmi, gazdasági hatásvizsgálat egyaránt igazolják a terv egyértelműen
kedvező környezeti hatásait. A terv határozati javaslatai és intézkedési javaslatai a tartalmi
követelményeken túl további olyan javaslatokat tartalmaznak, amelyek a környezet védelmét,
kedvező alakítását szolgálják. Ezen javaslatok, értékelések külön dokumentálása a tervezési és
egyeztetési folyamatot bonyolítanák, de a terv céljában, tartalmában és léptékében koncepcionális
változást nem jelentenek, amit a beérkezett vélemények is igazolnak.
Az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a tervre adott
véleményében megállapítja, hogy a „Terv készítésekor figyelembe vették a 1406-1/2008. számú
előzetes véleményünkben foglaltakat.„ A területrendezési tervet elfogadásra javasolják a
nitrátérzékeny területekre vonatkozó jogszabályi változások javításának, illetve az új ipari parkokra
vonatkozó konkrét előírás megfogalmazásával.
– A nem egyértelmű meghatározásokat a tervben javítjuk.
– Az ajánlásokra vonatkozóan nincsenek „tartalmi követelmények” meghatározva. Az ökológiai
hálózat övezetein belül tervezők a védett és védelemre tervezett természeti területek, továbbá a
megyében meghatározó vízfolyások menti ökológiai folyosók vonatkozásában tartották fontosnak
külön ajánlások megfogalmazását.
– A tájképvédelmi területek övezetén belül a mezőgazdasági területek „érzékenysége” és
„veszélyeztetettsége” a legnagyobb. Ezért a tájképvédelmi ajánlásaink nagy része a
mezőgazdasági területek tájbaillő szabályozásához határoz meg ajánlásokat. A (4.14.- 4.2) közötti
ajánlások azonban már nemcsak a mezőgazdasági területekre vonatkoznak.
A már művelésből kivett mezőgazdasági majorok intenzívebb beépítése a tájkarakter védelme
mellett a termőföld védelmét is szolgálja.
– A védett természeti területeken belül a fokozottan védett területekre vonatkozó előírások nem
ellentétesek, sőt összhangban vannak a hivatkozott szabályokkal.
A IV.1.4. ajánlás szerint „fokozottan érzékeny települési terület” a védett területen lévő település
belterülete. A tervnek nem feladata a nemzeti parkok belső övezeti rendszerének kijelölése.
– A pusztai tájgazdálkodás övezetére vonatkozó ajánlásokat a módosító javaslatok szerint javítjuk.
– A Natura 2000 területekre vonatkozó ajánlást kiegészítjük a vonatkozó kormányrendelettel.
– A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területek között az ökológiai hálózat területei
nem szerepelnek.
A 219/2004. (VII.21.)Kormány rendelet szerinti érzékenységi kategóriák alapján a települések besorolását a
helyzetelemzés tartalmazza.
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