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Hatvan keleti csomópont

Fejlesztési terület

Előzmények, tervezési feladat
A tervezési terület az M3-as autópálya Hatvan város keleti csomópontjától 9 km-re található, Csány
község észak-nyugati határában. A jelenleg beépítetlen területen gazdasági övezet kialakítását tervezzük.
Az Önkormányzat képviselő-testülete, a terület tulajdonosának kezdeményezése alapján elhatározta,
hogy a Településfejlesztési Koncepció elhatározásai alapján a település határában lévő területet
hasznosítását támogatja, kiemelt Önkormányzati érdekként kezeli.
A terv készítés menete a 314/2012(XI. 08.) kormányrendeletben szabályozott tárgyalásos eljárása
szerint zajlik.
A jelen terv az egységes szerkezetű rendezési tervet módosítja, nem egy közterületekkel lehatárolt
tömbre készül. A településrendezési tervben a meglévő TSZT és SZT alátámasztó munkarészei kiegészülnek az új fejlesztésre vonatkozó tervekkel.
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Csány Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
../2017 (…) Kt. határozata
Csány Község Településszerkezeti Tervének módosításáról

Csány Község Önkormányzata Képviselő testülete a Településszerkezeti Tervről szóló
…/2005. (III.29.) Kt. határozatát és annak mellékletét a jelen előterjesztés mellékletét képező Csány Településrendezési tervének módosítása, 018/1, 018/2, 016, 04/2, 04/37, 04/38,
04/46 és 04/47 hrsz-ú területeken című, TSZT-M jelű tervlapon ábrázoltak és a településszerkezeti tervének leírása dokumentációban rögzítettnek megfelelően az alábbiak szerint
módosítja:
Módosítás
1. Csány külterületén a 018/1 hrsz (44 ha) Vg vízgazdálkodási területből Gip jelű ipari-gazdasági terület besorolásba kerül.
Indoklás:
Az új ipari terület kijelölésével a községben munkahelyteremtésre nyílik lehetőség. A területrész jelenleg kivett besorolású, a régi záportározó a továbbiakban megszűnik, a szakhatóság
nyilatkozata alapján a vízgazdálkodásban nem tölt be szerepet.
2. A 04/37, 04/38, 04/46, 04/47 egy része, 04/2 hrsz (9 ha) Má mezőgazdasági övezetű terület ipari-gazdasági (Gip) terület besorolásba kerül
Indoklás:
A tervezett gazdasági területhez déli oldalon kapcsolódó telkek és a tervezett gazdasági terület a közel jövőben azonos tulajdonba kerülnek, a közútra csatlakozás 3201. sz.
út menti telkeken keresztül oldható meg.
Jelen határozat mellékletei a következők:
1. melléklet: Településszerkezeti terv (TSZT)
2. melléklet: Településszerkezeti terv leírása
Határidő:
Felelős:
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2. számú melléklet
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
2.1.TERÜLETFELHASZNÁLÁS
Módosítás
Csány külterületén a 018/1 hrsz (44 hektár) jelenleg vízgazdálkodási besorolású. A kivett, gazdasági besorolású területet részben szántóként, részben kaszálóként hasznosítják. A terület a vízügyi szakhatóság nyilatkozata alapján, napjainkban és a jövőben
sem tölt már be vízgazdálkodási szerepet. A területen ipari-gazdasági (Gip) övezet kerül
kijelölésre, ez alapján lehetőség nyílik a település számára fejlődést garantáló iparilogisztikai tevékenység telepítésére. Az üzem létesítésével számos munkalehetőség
adódik a településen élő, képezhető munkaerő számára.
A tervezett gazdasági terület nem rendelkezik önálló közúti kapcsolattal, azonban a tőle délre található 04/37 és 04/38 hrsz-ú, mezőgazdasági besorolású telkek a közeljövőben vele azonos tulajdonba kerülnek. A 3201. számú közút felé ezeken keresztül van
lehetőség a közútkapcsolat biztosítására, továbbá a 04/2 és 04/46 hrsz-ú mezőgazdasági övezetbe tartozó telkek szintén Gip - ipari terület besorolásba kerülnek. A 04/47
hrsz-ú ingatlan „c” jelű alrészlete út, így a 018/2 hrsz-ú telek megközelíthetősége nem
változik. Ettől nyugatra a 04/47 hrsz „a” és „b” alrészletű területe szintén ipari besorolásba kerül, míg a „d” alrészletű terület továbbra is mezőgazdasági berosolásban marad. .
Közlekedés
A módosítással érintett területeken a közúti és a közösségi közlekedést, a kerékpáros és gyalogos közlekedést, parkolást és rakodást továbbra is a hatályos településrendezési eszközöknek megfelelően kell megoldani. A tervezett módosítás a Hatvani út forgalmának növekedését eredményezheti. A szállítás és teherforgalom a falu belterületét nem érinti, a szállítási
útvonal a 3201 sz. közúton Hatvan keleti gazdasági területéig, majd onnan észak felé Hatvan
keleti csomóponton keresztül az M3-as gyorsforgalmi úton valósulna meg
Közműellátás
A település közműellátottsága kielégítő. A külterületi fejlesztések közműigénye kisebb közműhálózat-fejlesztéssel megoldható.
Örökségvédelem
A tervezési területen régészeti lelőhely, műemlék, műemléki környezet vagy helyi értékvédelmi terület nem található.
Tájrendezés
Az Ágói patakot az országos ökológiai hálózat, ökológiai folyosó területe kíséri. A tervezett
fejlesztés az ökológiai területet nem károsítja. A gazdasági területen a zöldfelület intenzív és
minőségi kialakításáról gondoskodni kell a szabályzatban előírt módon.
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2.2. VÁLTOZÁSOK
A településrendezési terv módosítása kis mértékben megváltoztatja Csány község településszerkezeti tervének területfelhasználását és a település területhasználatát. A területhasználat-változás összesen 53 hektár területet érint. Mezőgazdasági és vízgazdálkodási terület
gazdasági területi besorolású lesz.
2.3. TERÜLETI MÉRLEG

Jelenlegi terüTervezett terüTerületfelhasználási egységek
letnagyság (ha) letnagyság (ha)
Beépítésre szánt területek
Lakóterületek
226,4
226,4
Településközpont vegyes területek
17,1
17,1
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
19,0
19,0
Ipari gazdasági terület
0,0
53,8
Beépítésre nem szánt területek
Általános mezőgazdasági terület
4035,6
4025,8
Kertes mezőgazdasági terület
246,5
246,5
Mezőgazdasági major terület
50,9
50,9
Zöldterületek
5,7
5,7
Erdőterületek
50,4
50,4
Közlekedési és közműterületek
19,5
19,5
Vízgazdálkodási területek
112,8
68,8
Különleges területek
5,1
5,1
Terület összesen
4789
4789

Változás (ha)
+53,0
-9,0
-44,0
-

2.4. TÉRSÉGI TERVI MEGFELELTETÉS
Heves megye területrendezési terve, Területszerkezeti terv
Jelenlegi terület (ha)

Tervezett
terület (ha)

Változás
(ha)

Változás
(%)

Hagyományosan vidéki települési térség

311

365,93

+54,93

+17,66

Mezőgazdasági térség

4422

4375,57

-46,43

-1,05

Vegyes területfelhasználású térség

0

0,00

0,00

0

Vízgazdálkodási térség

56

47,50

-8,50

-15,18

Erdőgazdálkodási térség

0

0,00

0,00

0

4789

4789

±0,00

±0

Térség megnevezése

Teljes közigazgatási terület

A Heves megyei TrT felülvizsgálatánál a 018/1 és 018/2 hrsz-ú telületeken vízgazdálkodási
terület, a vízügyi szakvélemény alapján törölhető.
2.5. BIOLÓGIAI AKTIVITÁS-ÉRTÉKSZÁMÍTÁS
meglévő BA érték kisebb 225,202<235,87a tervezett BA értéknél

A biológiai aktivitás érték nő.
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Csány község Önkormányzatának
…/2017. (…) rendelete
Ágói patak-belterület határ-3201 hrsz-ú közút - Mg mezőgazdasági területek által határolt területre
vonatkozó egyedi építési előírásokról
Csány község Helyi Építési Szabályzatáról elfogadott
…./2005.(III.29.) sz. rendelet módosítása
Csány község Önkormányzatának képviselő – testülete, a helyi önkormányzatokról szóló, 1990. évi
LXV. törvény 16.§. (1) bekezdésben, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján az építés helyi rendjének biztosítása érdekében
(a települési önkormányzatnak az országos szabályoknak megfelelően a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek
védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket magába foglalóan) az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja meg.
A rendelet hatálya
1.§
(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Csány közigazgatási területére.
(2) Az építési szabályok területi lehatárolását a jelen rendelettel elfogadott szabályozási terv tartalmazza. A jelen szabályozási előírásokat a szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.
Beépítésre szánt területekre vonatkozó előírások
2.§
(1) …/2005.(III.29.). sz. Önk. Rendelet (továbbiakban HÉSZ) 10.§- a 10.a.§-ra módosul
(2) …/2005.(III.29.). sz. Önk. Rendelet (továbbiakban HÉSZ) kiegészül:
10.b.§.
Gazdasági (ipar) területek – Gip
(1) A Gip-1 tervezett gazdasági terület-felhasználási egységen épületek, építmények a V. táblázatban
foglaltaknak megfelelően helyezhetők el
V. táblázat
építési
övezet

Telekalakításra

építmények elhelyezésére

építményekre

vonatkozó előírások

vonatkozó előírások

vonatkozó előírások

Legkisebb telekGip

Terület
2

m

Gip-1

10000

legkisebb

Szélesség

mélység

M

m

-

-

építési
mód

SZ

legnagyobb

Előkert

Zöldfelület

Beépítettség

Ép.mag.

m

%

%

m

20

45

12

10

szintter.
mut.

1,5

(2) A Gip-1 övezet egyedi és részletes előírásai a következők:
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a)

Az övezetben az OTÉK 20. §-ában felsorolt épületek, építmények helyezhetők el, lakóépület
nem helyezhető el.

b)

A legkisebb kialakítható telekméret 10000 m2 – 1 ha.

c)

Az övezetben épületek szabadonállóan helyezhetőek el.

d)

A beépítettség mértéke maximum 45% lehet,

e)

A területen a zölddel való fedettség az egyes telkek területén minimum 20% kell legyen, úgy
hogy annak 100%-át háromszintű növényzettel kell kialakítani.

f)

Az övezetben a telekhatárok mentén a Szabályozási Terven jelölt területeken minimum 10 mes szélességben növényzetből kialakított sávot kell létrehozni háromszintű növényzettel.

g)

A megengedett legkisebb építmény magasság 6,0 m

h)

A megengedett legnagyobb építménymagasság 12 méter.

i)

Az egyes telkek csak a telekig vezetett (szilárd burkolat, fásítás) köz- illetve magánút kapcsolat esetén, illetve a telekre bekötött teljes közműellátás kiépítése után építhetők be (vízellátás, szennyvízelvezetés, felszíni vízelvezetés, földkábelben vezetett elektromos és hírközlési
vezetékek).

j)

A tervezett létesítményhez szükséges parkoló területet telken belül kell biztosítani.

k)

A területen belül 16 m szabályozási szélességű, kétoldali fásítással kialakított,- magánút, a
rendezési terv módosítása nélkül kialakítható

l)

A terület beépítésének feltétele a teljes közműellátás megléte (víz, szennyvíz- csapadékvíz,
elektromos energiaellátás).

m) Ipari szennyvíz keletkezésével járó tevékenység esetén kötelezővé kell tenni a szükséges előtisztító műtárgy beépítését és üzemeltetését.
n)

A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok
kibocsájtására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló
28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet előírásait.

(3) HÉSZ 14.§ V. táblázata VI. táblázatra módosul.
(4) HÉSZ 16.§ az alábbiak szerint kiegészül:
(6) A Csányi tó területének fenntartásáról és üzemeltetéséről a tulajdonosnak gondoskodnia kell szakember megbízásával.
Záró rendelkezések
4.§
(1) A rendelet a kihirdetés után egy héttel lép hatályba.
(2) A rendelet elfogadásával egy időben az alábbi területeken érvényben lévő településrendezési előírások hatályukat vesztik
Kelt: Csány,2017…
……………………………………
Csány község Polgármestere

…………………………………………..
Csány község jegyzője
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1. Településrendezés
1.1. Vizsgálat
Tervezési terület
A tervezési terület az M3-as autópálya Hatvan város keleti csomópontjától 9 km-re található, Csány
község észak-nyugati határában.
Az Ágói - patak vízgyűjtő területének vízrendezése előtt a tervezési területen a 70-es években létesített öntöző víz és záportárózó volt. Mára már ez szükségtelenné vált. Vízügyi szakvélemény alapján,
az Önkormányzat más módon fog gondoskodni az árvíz csúcsok során faluhoz, az északi területekről
érkező vizek elvezetéséről
Csány Településfejlesztési Koncepciójában
a település a területen gazdasági területfejlesztés megvalósítását tervezte. A tervezett fejlesztés illeszkedik az Önkormányzat Falufejlesztési elképzeléseihez.
A terület nagysága: 98,8 ha. Ebből a
018/1-2 hrsz-ú területeken a volt öntözővíz tározó, halastó részben szántó terület, részben gyér növényzettel fedett gondozatlan, gyepes terület, a patak melletti
sávja lápos, vizes.
A szocialista időkben a Termelő Szövetkezet halastavat létesített itt. A 18 hrsz-ú terület két helyrajzi
számra van felosztva, a földhivatalnál 018/1 hrsz-ú terület (44 ha) kivett, gazdasági területként van
nyilvántartva, míg a 18/2 hrsz-ú terület (30,5 ha) vízgazdálkodási terület. 04/,2,37,38, 46,47 hrsz-ú
területeken, 9 hektáron szántó művelés folyik. A közút mellett, 016 helyrajzi számú terület gyepes
térség az Ágói-patakig.
Az ÉKÖVIZG nyilatkozata alapján, a terület szabadon felhasználható, beépíthető, teljes közművesítés,
talajvédelmi szempontok betartása mellett.
Tervi előzmények

HATVAN

Kivonat az OTRT Szerkezeti
Tervéből
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A terület az OTRT alapján vízgazdálkodási térség besorolásban van, de jelenlegi használatában nem
tölti be ezt a funkciót.
A külterjes mezőgazdasági térségre vonatkozó előírások az OTRT-ben az alábbiak:
6.§(1) b) a mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban belterjes vagy külterjes hasznosítású mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki;
6.§ (2) c) a külterjes mezőgazdasági térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület kategóriába
kell sorolni;
A mezőgazdasági térségre vonatkozó számítás:
A fennmaradó területet jelenlegi hasznosítása alapján kivett, külterjes mezőgazdasági térségként
számítjuk.
A település közigazgatási területe
Ebből mezőgazdasági terület
Külterjes mezőgazdasági térségben megtartandó terület (75%)
Módosítható terület (25%)
Övezetmódosítással érintett terület
Módosítás

4789 ha,
4422 ha
3316,5 ha
1105,5 ha
53 ha
1,2%

A OTrT a vízgazdálkodási térségre vonatkozó előírásai:
6.§(1) d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen a városias települési térség nem jelölhető ki.
6.§.(2) d) a vízgazdálkodási térséget legalább 90%-ban vízgazdálkodási terület kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
A település közigazgatási területe
Közig. területen vízgazdálkodási terület
Tervezési területen belül vízgazdálkodási terület
Vízgazdálkodási térségben megtartandó terület (90%)
Módosítható terület (10%)
Övezetmódosítással érintett terület

4789 ha,
~55,9 ha
30 ha
50,3 ha
5,6 ha
0 ha

A tervezett módosítást az OTRT területhasználatával összhangba kell hozni.
Heves megye Területrendezés Terve és a tervezett módosítás összhangjának vizsgálata

Csány a Gyöngyösi –síkon, Heves megye
délnyugati részén, Hatvantól délkeleti
irányban 9 km-re fekvő település. A megyei Területrendezési Terv a tervezési területet vízgazdálkodási és mezőgazdasági
övezetbe sorolja. A településen jelentős
gazdasági terület nincs.
A terület a Hatvan felé vezető 3201 sz.
főút mellett fekszik. A települést a Buda-
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pest-Miskolc vasútvonallal és Horttal a
3202 sz. út kapcsolja össze.
A fejlesztésre javasolt területtől északra vezet a tervezett Nemzetközi gyorsvasút nyomvonala, ettől
északra található a mai vasúti pálya (Budapest-Miskolc vasútvonal), a 3. sz. főút és az M3-as autópálya.
A területet,- a Táj- és természetvédelmi célú övezetek közül,- az Ágói patak térségi ökológiai folyosó
övezete határolja. A terület észak-keleti határán folyó patak egyike azoknak a Heves megyére
jellemző észak-déli irányú vízfolyásoknak, melyek a térség ökológiai hálózatát alkotják.
Heves megye TrT Térségi Szerkezeti Terv övezetei
Jelenlegi terület (ha)

Tervezett
terület (ha)

Változás
(ha)

Változás
(%)

Hagyományosan vidéki települési térség

311

365,93

+54,93

+17,66

Mezőgazdasági térség

4422

4375,57

-46,43

-1,05

Vegyes területfelhasználású térség

0

0,00

0,00

0,00

Vízgazdálkodási térség

56

47,50

-8,50

-15,18

Erdőgazdálkodási térség

0

0,00

0,00

0,00

4789

4789

±0,00

±0,00

Térség megnevezése

Teljes közigazgatási terület

Kiemelt térségi övezetek
Ökológiai hálózat övezete, ökológiai folyosó
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület övezete
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
Nagyvízi meder területének övezete (szükség tározó)
Széleróziónak kitett terület övezete

Terület (ha)
125,8
3,7
192,3
4789
59
4789

Érényben lévő Településszerkezeti Terv
Csány község Településrendezési tervének felülvizsgálata jelenleg készül. Az elfogadott
Településfejlesztési Koncepció alapján, a tervezett fejlesztés illeszkedik a község távlati fejlesztési
céljaihoz. A készülő Településképi Arculati kézikönyv és a településképvédelmi rendelet után kerül
sor a TRT véglegesítésére. A jelen terv a jelenleg érvényben lévő TRT módosítása.
A fejlesztésre javasolt terület vízgazdálkodási terület illetve ált. mezőgazdasági terület besorolásban
van. A település területén nem mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdasági terület nem található.
Szabályozási terv
A külterületi szabályozási terv szerint a 018/1-2 terület víztározó övezeteben vannak, a környezetük
04/2, 04/37-38, 46-47 hrsz Ma-2 övezetben vannak. OTÉK 29.§-a szerint, a mezőgazdasági
termeléshez, állattartáshoz szükséges létesítmények helyezhetők el.
Beépíthető legkisebb telkek nagyság:10000 m2
Beépítési mód: szabadonálló
Beépítési százalék: 3%
Megengedett építmény magasság: 7,5 m
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1.2. Településrendezési javaslat
Tervezett fejlesztés
A térség vízrajzi adottságai miatt a Csány község észak-nyugati részén lévő víztároló területe hoszszabb ideje nem került víz alá. A településrendezési terv módosítását vízügyi szakvélemény előzte
meg. Ezek alapján a tervezett gazdasági hasznosítás megvalósítható, a telekmegosztás megtörtént.
A jó közlekedési adottságokkal rendelkező terület beépítése lehetőséget adna
arra, hogy itt olyan gazdasági terület
alakuljon ki, ahol a falu lakóinak megélhetést biztosító, új munkahelyek épülnének fel.
54 hektáros gazdasági terület

A terület jó hasznosítása szempontjából a
leggazdaságosabb lenne, ha szabályozási
terv a gazdasági területen 45%-os beépítettségét tenne lehetővé, ahol közép
magas épületek (12 m) épülhetnek fel. A
lehetséges funkciók között logisztikai
központ, termelőüzem, illetve egyéb gazdasági létesítmény megvalósítása szerepel.
A terület hasznosításával a biológiai aktivitásérték nem csökken, mivel a gazdasági terület kialakítását ellensúlyozza az
intenzív növénybeültetés és a 30 hektáros terület szélén tervezett védő fásítás.
Beépítési lehetőségek (Grafit Építész
Iroda)
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2. Közlekedés
A közlekedési munkarészt a település jóváhagyott szerkezeti tervének közlekedési alátámasztó munkarésze alapján készítettük el, ez alapján a településrész szerkezetét meghatározó közlekedési elemek a következők:
Összekötő utak:
3201. sz. hatvan-atkári összekötő út Csányi szakasza
3202. sz. hort-csányi összekötő út Csányi szakasza
Az ÚT 2-1.201:2004 hivatkozási számú „Közutak Tervezése” című, valamint az ÚT 2-1.115:2004 hivatkozási számú „közutak melletti ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása” című útügyi műszaki előírásban foglalt – az útcsatlakozások, szintbeli közúti csomópontok elméleti keresztezési pontjai között ajánlott legkisebb távolságokra vonatkozó – paramétereket kell biztosítani.
A területet jelentős közúti közlekedésfejlesztések nem érintik.
A Településszerkezeti terv szerint a területtől északra található a tervezett nemzetközi gyorsvasút
nyomvonala. A tervezett fejlesztés a nyomvonal számára biztosítandó területet nem érinti.
Fejlesztési javaslat
Az új gazdasági tevékenység hatására a közúti forgalom növekedése várható. A szállítás és teherforgalom a falu belterületét nem érinti, a szállítási útvonal a 3201 sz. közúton Hatvan keleti gazdasági
területéig, majd onnan észak felé Hatvan keleti csomóponton keresztül az M3-as gyorsforgalmi úton
valósulna meg (lásd Közlekedési javaslat 1.)
A tervezési területen a telkek megközelítését a 3201 sz. összekötő út biztosítja. A behajtók, útcsatlakozások közötti minimális távolságot meg kell tartani. Az irányadó telekalakításhoz a terület megközelítését biztosító megközelítési
javaslatot adtunk. A 3201 sz. útról a
területre be- és kihajtás megoldható. Az útcsatlakozás megtervezését
az ÚT 2-1.20:2004 útügyi szabvány
alapján kell megtervezni.
Tervezett iparvágány
Hort-Csány állomás
felöl, hossz kb: 2,5 km

A területen belül közforgalom előtt
megnyitott magánutak kialakítását
javasoljuk 16 méteres szélességgel.

Tervezett közúti
megközelítés
az M3-as felöl
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Parkolás
Az új létesítményekhez az OTÉK szerint szükséges parkoló-, rakodóhelyeket telken belül kell biztosítani.
Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A településen helyi vagy regionális-térségi jelentőségű kerékpárút nem került kijelölésre. A gyalogos
kapcsolatokban a legfontosabb feladat a megfelelő járdahálózat kialakítása a fejlesztési területen
belül és a település belterületével való összeköttetés megteremtése.
Tömegközlekedés
A Településszerkezeti terv a tömegközlekedési hálózatban a területünket érintően útvonalbővítést
nem javasolt. A megvalósuló beruházások feladata lehet a dolgozók szállításának biztosítása.
Vasút
A Településszerkezeti terv szerint a területtől északra található a tervezett nemzetközi gyorsvasút
nyomvonala. A fejlesztés a nyomvonal számára biztosítandó területet nem érinti.
A tervezett gazdasági területen az áruszállítás másik lehetőségét jelentené a Hort-Csány vasútállomáson a Budapest-Miskolc vasútvonalra csatlakozó iparvágány létesítése. A tervezett nyomvonal Hort
közigazgatási területét is érinti, a MÁV-val az egyeztetések zajlanak. Amennyiben van mód a vasúti
áruszállításra, a vágány konkrét tervezését és megépítését megelőzően Hort község településrendezési tervét módosítani kell úgy, hogy a szükséges 22 méteres szabályozási szélességgel a nyomvonal
megjelenjen és a Hort-Csány vasútállomás területén a becsatlakozás biztosítható legyen.
3. Tájrendezési, zöldfelület-fejlesztési és környezetvédelmi tervjavaslat
Tájrendezés, zöldfelület-fejlesztés
OTRT Ökológiai hálózat részét képező területek

A gazdasági
terület kijelölése során a
természetvédelmi-táji
adottságokat
figyelembe
vettük.
Az Országos ökológiai hálózat a tervezési területtel
közvetlenül határos, a tervezett árvízcsúcs csökkentő
tározó mellett húzódik.
A gazdasági területen a zöldfelület intenzív és minőségi kialakításáról gondoskodni kell a szabályzatban
előírt módon.
Az Ékövizig nyilatkozata alapján a beruházó az előzetes hatásvizsgálat alapján növényzettel fedett
ártér jelleggel is kialakíthatja a szomszédos területeket.
Mellette lévő területidőszakos vízborítást tűrő fajokból telepített védőerdő, energiaerdő (ártéri
gyümölcstermesztés) javasolt. A javasolt fajok: energiaerdőnek is alkalmas fehér és szürke nyár
(Populus alba, Populus x canescens), fehér fűz (Salix alba), enyves éger (Alnus glutinosa). Ártéri
gyümölcstermesztésre alkalmas: alma, körte (alma v. galagonya alanyon) szilva, kajszi (szilva alanyon) dió, mogyoró, cseresznye, meggy (zselnice meggy-alanyra oltható fajták) eperfa, naspolya
(galagonya vagy alma alanyon).
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Közlekedésfejlesztési javaslat 1.
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Az Étv. 35.§(1) bekezdése alapján: Az erdőtelepítés, valamint a fásítás szakszerűségének, valamint a
talajra és a környezetre gyakorolt kedvező hatásának biztosítása érdekében az erdőgazdálkodó az
erdő telepítését csak jóváhagyott telepítési-kivitelezési terv alapján végezheti.
A biológiai aktivitásérték változásai
A tervezett területhasználatok esetén a területen belül a biológiai aktivitásérték biztosítása több módon képzelhető el. A 9 ha mezőgazdasági és 44 ha kivett víztározó, gyepes területből 53 ha iparterület lesz. A módosítás hatására a terület biológiai aktivitásértéke jelentősen csökken (BA -134). Ezt a
csökkenést ellensúlyozhatja az iparterület zöldfelületi százalékának növelése, a 30 hektáros vízgazdálkodási területen védőfásítás kialakítása, patakpart rehabilitáció, ligetes erdőtelepítés.
Biológiai aktivitásérték számításának táblázata
JELENLEGI ÁLLAPOT
Területhasználat
Egyszintű növényzettel borított terület
Mezőgazdasági terület, szántó (Má)
Burkolat nélküli út

Területnagyság
31ha
21,91
0,09 ha

Értékmutató

5
3,2
1

Biológiai aktivitásérték
155
7,0112
0,09

Jelenlegi állapot szerinti biológiai aktivitásérték

225,202

TERVEZETT ÁLLAPOT
1. Gazdasági ipari terület (53ha) 45%os beépítéssel, 20 %-os zöldfelülettel
Területhasználat

Beépített terület 45%
Zöldfelület min. 20%
100%-ban háromszintű növényzettel
kialakítva
Burkolt felület 10%
Burkolt felület 1/3-ánál szélesebb
zöldsávval és kétoldali fasorral kísért
utak
20m védőfásítás a gazdasági terület
szélén

Értékmutató

0
7

Területnagyság
23,85 (53 ha x0,45)
10,6(53 hax0,20)

0
1,4

5,3(53 hax0,10)
5,55

0
7,77

6

7,7

46,2

53

128,17

2,85
15,1 ha

17,1
90,6

Összesen
2. Gazdasági terület melletti területek fásítása
018/2 hrsz –en 10 m védőfásítás
6
016 hrsz ligetesen fásított terület
6
kialakítása

Összesen

Biológiai aktivitásérték
0
74,2

107,7

A meglévő BA érték a területen belül nem biztosítható. A szomszédos területek fásítása után a szükséges BA érték biztosított.

Tervezett biológiai aktivitásérték összesen:

235,87

a meglévő BA érték kisebb 225,202 < 235,87 a tervezett BA értéknél
A biológiai egyensúly a szomszédos gyepes terület fásításával és a gazdasági terület rendezett zöldfelületeinek háromszintű beültetésével biztosítható.
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4. Környezetvédelem
A környezetvédelmi munkarészt a település jóváhagyott szerkezeti terve alátámasztó munkarésze
alapján készítettük el.
Táj-és természetvédelem
Természetvédelem
A területen országos vagy helyi védelem alatt álló természeti érték nem található, Natura 2000 terület nem érinti.
A községen belül kevés nem intenzív műveléssel hasznosított terület található. Ilyen az Ágói patak
víztározója, amely árvízcsúcs csökkentő és meliorációs tározónak épült. A patak alacsony vízhozama
miatt azonban már több éve szárazon marad, vizes élőhelyként így nem funkcionál.
Tájvédelem, tájképvédelem
Tájképvédelemre vonatkozó országos védelem nem érinti a területet. A terület intenzív mezőgazdasági hasznosítású sík területen fekszik, jelentős tájképi értéket nem képvisel. A tervezett gazdasági
terület beépítése és burkolt felületei csökkentik az élőhelyet. A biológiai aktivitásérték biztosítása
érdekében és az esztétikus kialakítás érdekében a gazdasági területen intenzív zöldfelület kialakítását
javasoljuk.
Környezeti elemek védelme
Vízvédelem és vízgazdálkodás
A terület a 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet alapján felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület, az élő és talajvizek szennyezése sem közvetve, sem közvetlenül nem engedélyezhető. Az
Ágói-patak vízminőség védelmére fokozott figyelmet kell fordítani. A fejlesztési területen beruházás
csak szennyvízcsatorna hálózatra csatlakoztatva valósulhat meg. A vízminőség és a természetes élőhely védelme érdekében a tisztítatlan szennyvíz bejutását meg kell akadályozni, szennyvízszikkasztás
átmenetileg sem lehetséges. A létesítendő parkolók felszíni vízelvezetésénél olajfogókat kell alkalmazni.
Levegő-tisztaság védelem
A településen jelenleg működő ipari- és szolgáltató tevékenységek nem jelentenek a megengedettnél
nagyobb terhelést, a gazdasági tevékenységek nagyrész mezőgazdasági jellegűek. A tervezett beruházás közúti forgalom növekedését okozza. A tervezett gazdasági területen a jogszabályban előírt
határértékeknek kell megfelelni. A közlekedésből és szállításból eredő forgalom a település belterületét nem terheli, a terület megközelítése közúton Hatvan felől valósul meg.
Zaj- és rezgésvédelem
A településen jelentős zajterhelést okozó tevékenységet nem folytatnak, a közlekedésből származó
zaj – az átmenő forgalom hiánya miatt – nem jelentős.
A közlekedésből származó környezeti zajszint megengedett határértéke a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM rendelet tartalmazza.
A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 8/2002 (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet
1-4. sz. mellékletei rendelkeznek.
A közlekedési zajból eredő terhelés a lakóterületre és vegyes területre megengedett határértéket
nem haladja meg.
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A tervezési terület a belterület közelében helyezkedik el, így a tevékenység engedélyezésekor a lakóterületre terjedő zaj a határértékeket nem haladhatja meg, a technológiát és tevékenységet ennek
figyelembe vételével kell meghatározni.
A település belterületének védelme érdekében szorgalmazni kell a nehézgépjárművek útvonalának
biztosítását a 3201 sz. közúton. A tervezési terület várható hasznosítását a környezeti zaj nem korlátozza.
Hulladékgazdálkodás
Az ingatlanokon keletkező kommunális, ipari, technológiai és veszélyes hulladék elszállítatásáról minden ingatlan használójának gondoskodnia kell. A keletkezett veszélyes hulladékok kezeléséről a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló mód.
98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet előírásai szerint kell gondoskodni.
A területen tervezett építkezések kivitelezése során keletkező hulladékok kezelését az építési hulladékok kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004.(VII.26.) BM-KvVM közös rendeletben meghatározottak szerint kell végezni.
Talajvédelem
Csányra az agyagos vályog mechanikai összetételű mészmentes réti talajok jellemzők. A mezőgazdasági területek nem kiemelkedően értékesek. A talajok vízáteresztő képessége rossz, a lefolyástalan
területeken pangó vizek alakulnak ki csapadékos időszakban. A települést magas talajvíz jellemzi. A
talajt károsító tényező a közlekedésből származó, lemosódó, lecsapódó szennyezőanyagok jelenthetik, hatásuk nem jelentős. Illegális hulladéklerakás nem jellemző.
A terület mély fekvésű és magas a talajvíz, ezért az építési munkák során, az alapozások tervezésekor
erre fokozottan ügyelni kell. A területen az árvízcsúcs csökkentő tározó kialakítása után tereprendezéssel egységes, rendezett felszínt javaslunk kialakítani, mely a környező területek szintjéhez igazodik.
A HÉSZ kötelezővé teszi ipari szennyvíz keletkezésével járó tevékenység esetén a szükséges előtisztító
műtárgy beépítését és üzemeltetését. A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének ki kell
elégítenie a vízszennyező anyagok kibocsájtására vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28/2004.(XII.25.) KvVM rendelet előírásait.
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5. Közművek
A közmű munkarészt a település jóváhagyott szerkezeti terve alátámasztó munkarésze alapján készítettük el. (Demeter és Tsa 2005.)
Vízellátás
Csány község vízigényét két mélyfúrású kút biztosítja, melyek összes hozama 920l/p. A kutak vízminősége csak részben felel meg a szabványnak: a 2. számú kút vizének ammónia és vastartalma magas, az ammóniamentesítést 2009. december 25-re kell megoldani.
A településen körvezetékes ill végvezetékes hálózat üzemel, állapota jó.
A fogyasztás (2002. év. 2305 fő, 68861 m3/év) 93,1L/fő/d volt, a napi átlag Qn=191,7 m3/d.
A Qcs = 1,3 * Qn=1,3 * 191,7 ~ 250 m3/d csúcsigény hosszú távon kielégíthető.
A vízellátás a Hatvani utcában lévő DN 100-as vezetékből a 3201 sz. főút nyomvonalán megoldható. A
fejlesztési területen létesülő beruházás függvényében kell meghatározni annak vízigényét és a kielégítésének módját.
Tüzivíz ellátás
A tüzivíz ellátás a településen kielégítő. Újabb ipari fogyasztó belépése esetén a területek tűzoltóvíz
ellátását az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet szabályozza. Ennek 5. számú melléklete az Építmények Tűzvédelmi követelményeiről tartalmazza az oltóvíz
ellátás és az oltóvíz hálózat kialakítására és tűzcsapokra vonatkozó szabályokat. A fejlesztési területen
gondoskodni kell a tűzcsapok szabványos elhelyezéséről. A tűzcsapok elhelyezését, telepítési helyét a
hivatásos önkormányzati tűzoltósággal egyeztetni kell.
Szennyvízelvezetés és kezelés
A településen 2004 után épült ki a vezetékes szennyvízelvezető rendszer. A szennyvíztisztítást a Vámosgyörk és Térsége Kommunális Szennyvízelvezető végzi, nyomott hálózatra.
Ipari üzemek előtisztítás után köthetnek rá a hálózatra.
Csapadékvíz-elvezetés
A tervezési terület felszíni vízfolyás 1000 méteres védőtávolságán belül helyezkedik el. A csapadékvíz
elvezetés zárt rendszerben, a parkoló felületek vízelvezetése olajfogóval történhet a 123/1997.
(VII.18.) Korm. rendeletben meghatározott követelmények és korlátozások alapján.
Gázellátás
Csány, Hort és Ecséd összefogásával 1993-ban épült meg a településeket ellátó gázelosztó hálózat.
Csány külterületén a MOL Zrt. által üzemeltetett gázátadó biztosítja 8 bár nyomáson 5000 m3/h földgáz kibocsájtására képes. A települések együttes téli óra csúcsa 2800 m3/h, így a gázátadó állomás
jelentős többletkapacitással bír. Az elosztóvezetékek tervezése során ügyeltek arra, hogy esetleg
nagyobb gázigény esetén is megfeleljenek az elvárásoknak.
A fejlesztési terület délnyugati oldalán a belterület határán halad a külterületi nagyközép nyomású
gázvezeték: 200 KPE P-10 átmérőjű és anyagminőségű vezeték. A Hatvani utcában a terület délkeleti
szélén végződik a települési gázellátó hálózat 63 KPE átmérőjű középnyomású gázvezetéke.
A terület ellátása közvetlen közelről nagyközépnyomású gázellátó hálózatról biztosítható, a 04/1 hrsz
telken kialakított nyomáscsökkentő berendezéssel ellátható a gazdasági terület. Az ellátás műszaki
kialakításának módját a letelepülő gazdasági tevékenységek gázigénye fogja meghatározni.
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Villamosenergia ellátás
A település áramszolgáltatója az ÉMÁSz Rt, villamos energia ellátása sugaras rendszerű. A Gyöngyös
Hatvan közötti 11/0 számú 20 kV-os gerinc vezetékről, a Detk Zugló 120 kV-os vezetéket keresztezve
halad a szabadvezetékes hálózat. A betápláló vezetékeket és a belterületi 20 kV-os rendszer egy részét az áramszolgáltató 2004 évben felújította. Ennek köszönhetően a jelenlegi, községi energia igény
biztonságosan kiegyenlített. A település villamos energia ellátása teljes, a szolgáltató a jelentkező új
igényeket képes kielégíteni.
A terület keleti határáig a Hatvani úton a 0,4 kV-os hálózat kiépült, a Csokonai út és Hatvani út kereszteződésénél lévő 20/0,4kV-os transzformátor állomásokból biztosított. Ennek átépítésével a hálózati kapacitás bővíthető. Az ebből kiinduló földkábeles (esetleg légvezetéki) hálózatokról lehet biztosítani, az igényelt teljesítményeknek megfelelően a gazdasági terület ellátását.
A biztosítás műszaki megvalósításának módját, az egyes ingatlanok villamos energia igénye, valamint
a területrendezés során kialakítandó építési irányelvek fogják meghatározni.
Hírközlés
A község vezetékes telefonhálózattal ellátott, a szolgáltató a Matáv Zrt. A vezetékes távközlési szolgáltatások jó minőségben rendelkezésre állnak, egyedi megrendelés esetén célirányos fejlesztések
lehetőségei biztosítottak.
A településen mindhárom mobilszolgáltató hálózata elérhető (Pannon GSM, T-Mobil, Vodafone).
A kábeltelevízió hálózatot a MOBIL-System 2000 kft. Üzemelteti és fejleszti a településen.
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6. Kulturális Örökségvédelem
Csány község elfogadott Településszerkezeti Terve tartalmazza a város egészére készített Örökségvédelmi Hatástanulmányt. Jelen terv a területre vonatkozó rövid összefoglalást tartalmaz.
Természetvédelem, táji adottságok
A vizsgált terület természetvédelmi szempontból nem védett besorolású, természeti értékek előfordulása, védett növény, vagy állatfaj élőhelyként nincs nyilvántartva. A nedvesebb rétszéleken 80-100
cm magas egyszikű és 30-50 cm magas lágyszárú növényállomány borítja, a mezőgazdasági területen
intenzív nagytáblás művelés folyik.
A terület állatvilága döntően rovarokból áll, de emellett leginkább az Ágói-patak menti területeken
megtalálhatók madarak, apróvadfélék, rágcsálók.
A terület kultúrtájban helyezkedik el, tájvédelmi előírások nem korlátozzák. A terület észak-keleti
határán térségi jelentőségi ökológiai folyosó húzódik.
Épített örökség
A területen nyilvántartott régészeti lelőhely, régészeti érdekeltségű terület nem található. Országosan védett műemlék ugyancsak nem található, műemléki környezet nem érinti. A jelenleg mezőgazdasági területen épített érték nem található.
A vízjogi engedély alapján a területen az árvízcsúcs csökkentő tározó kialakításának feltétele az Örökségvédelmi Hatástanulmány elkészítése, és a terület előzetes régészeti feltárása.
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