
Ssz.

Véleményt adó környezet 
védelméért felel s szerv 
megnevezése Ügyintéz Iktatószám

Szükségesnek tartja-e a 
környezeti vizsgálatot Egyéb észrevétel Tervez i válasz

1.

Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága 
Bányászati és Gázipari 

osztály Miskolci 
Bányafelügyeleti Osztály Mészáros Katalin

SZTFH-BANYASZ/779-
4/2022 Nem

A FGSZ 
Földgázszolgáltató 
Zrt. Bányaszolgalmi 
joggal rendelkezik a 
Sajószöged 084/9 
valamint a  079/4 hrsz-
ú területeken.

Az FGSz Zrt.-t l az adatok 
bekérésre kerültek, a 
terveken feltüntetésre 
kerültek.

2.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi F osztály Növény- 
és Talajvédelmi Osztály Turóczkiné Bulla Krisztina BO/35/00823-2/2022 Nem

Elvárásokat nem 
fogalmaz meg.

3.

Nemzeti Népegészségügyi 
Központ Kémiai Biztonsági és 
Kompetens Hatósági 

osztály Czékus Miklós 8913-2/2022/KBKHF Nem Kifogást nem emel.

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Igazgatós-
helyettesi Szervezet 
Katasztrófavédelmi Hatósági 
Szolgálat Horváth Gábor

35500/1519-
1/2022.ált. Nem

Jogszabályi 
tájékoztatást ad.

5.
Bükki Nemzeti Park 
Igazgatósága

Szögedi Zsuzsanna, Holló 
Sándor, Barati Sándor 592/2/2022 Nem

Aggályosnak tartja az 
ökológiai folyosó 
területén 084/9 hrsz-
on a napelempark 
elhelyezését, továbbá 
kéri a 2%-os beépítés 
korlátozását, egyes 
természetvédelmi 
jelent ség  területek 
meghagyását 
(mez véd  erd sáv, 
cserjés, fás terület). 
Adatot szolgáltat.

A javaslatok részben 
beépítésre kerültek a 
tervdokumentációba. A 
084/9 hrsz-ú földrészlet 
a naper  
létesítéséhez szükséges, 
ezért arra vonatkozó 
javaslatok továbbra is a 
tervezetben maradtak.

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi F osztály Erdészeti 
Osztály Török Tamás BO/34/1365-3/2022 Nem

A módosítás az 
erd tv. Hatálya alá 
tartozó területet nem 
érint ezért a további 
eljárásban nem kíván 
részt venni. -

7.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi F osztály Snellenperger Tünde BO/NEF/0763-2/2022 Nem

Jogszabályi 
el írásokat ismertet.

8.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Állami F építészi Iroda Szarkáné Györe Mária BO/17/00206-2/2022 Nem

Eljárás további 
menetér l tájékoztat.

9.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 

osztály Halmágyi Anett BO/32/01141-3/2022 Nem

Jogszabályi 
tájékoztatást ad, 
továbbá tájékoztat a 
Sajószöged II. er  
területének 

vítésével 
kapcsolatban 
kezdeményezett 
el zetes vizsgálati 
eljárás 
megindításáról. 
Felhívja a figyelmet, 
hogy a 0122/9 hrsz-ú 
földrészlet a korábbi 
EVD-kben nem 
szerepeltetett.

10.
Sajószöged Községi 
Önkormányzata Jegyz je 

11.

Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali F osztály 
Földhivatali Osztály 10. 

12.

Budapest F város 
Kormányhivatala Építésügyi 
és Örökségvédelmi F osztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Koordinációs Osztály 

Sajószöged napelemes kiser vek létesítésével kapcsolatos településrendezési eszközeinek környezeti vizsgálat készítésével összefügg  véleményeinek kiértékelése 
2022.

Határid n belül nem válaszolt

Határid n belül nem válaszolt

Határid n belül nem válaszolt



S ZABÁLYOZOTT TEVÉ KjE NYsÉrssiém-z
P E LUGYE LETI HATOSAGA

BÁNYÁSZATI És GÁZIPARI FÖOSZTÁLY
Miskolci Bányafelügyeleti Osztály

Iktatószám: SZTFH—BANYASZ/779-4/2022 Úgyintéző: Mészáros Katalin
Telefon: 46/503-758

Tárgy: Sajószöged község E-mail: katalinmeszarosi'riéaflrhu
településrendezési tervének Hiv. sz.: l/238-2/2022
tárgyalásos eljárással történő Melléklet:
módosítása

Sajószöged Községi Önkormányzat
3599 Saiószöged
Ady Endre u. 71.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a
I/238-2/2022 iktatószámú megkeresésre tájékoztatásul közli, hogy Sajószöged község
településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárással történő módosításával kapcsolatban az
alábbi tájékoztatást adja.

1. Az érintett területeken engedélyezett szilárdásvány—kutatás nincs, azok nem érintik az
Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyonban szereplő megkutatott,
ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyag lelőhelyet.

2. A módosítással érintett területeken nincs olyan nyilvántartott ásványvagyon
——————előfordulás vagy védelmet igénylő földtani érték, szerkezet, nem ismert olyan egyéb

földtani tényező, amelynek védelme érdekében feltételek előírása, jelentős környezeti
hatással kapcsolatos szakterületi előírás válna szükségessé. Környezeti vizsgálat
elkészíttetése bányászati szakigazgatás szempontból nem indokolt.

3. Az FGSZ Földgázszállító Zrt. bányaszolgalmi joggal rendelkezik a tájékoztatási
dokumentációban foglalt Sajószöged 084/9, valamint 079/4 hrsz.-ú területeken.

4. A Bányafelügyelet az érintett területeken felszínmozgást nem tart nyilván.

A Bányafelügyelet a véleményezést a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (1.11.) Korm. rendelet 4. § (4)
bekezdése alapján adta ki.
Miskolc, időbélyegző szerint.

Dr. Biró Marcell
elnök

(hatáskör gyakorlója megbízásából)
, Dlgítálisan aláírta:

Dr- Barabas Dr. Barabás András
' Dátum: 2022.02.07

Andras 12:10:22 HN'OO'

Dr. Barabás András
főosztályvezető
(kiadmányozó)

Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22. Hivatali Kapu: SZTFH Miskolci Bányafelügyeleti Osztály;
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 431. KRID: 469506375 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.



' iktatás:

iktatószám:

BORSOD-ABAÚ -ZEMPLÉN MEGYEI
Ko IVATAI.

lkt.sz.: BO/35I00823-2l2022. Tárgy: Tájékoztatás
Hiv.sz.: ll238-2/2022
ügyintéző: Turóckiné Bulla Krisztina 46/503-410
Melléklet: -

Sajószöged Községi Önkormányzat
Sajószöged
Ady Endre út 71.
3599

Tisztelt Polgármester Úr!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Növény-és Talajvédelmi Osztály,
mint talajvédelmi hatáskörben eljáró talajvédelmi hatóság a 2022. február 04—ei keltezésű ,,Sajószöged
községtelepülésrendezési tervének módosításához a 2/2005. (l.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálat szükségességének eseti meghatározására irányuló vélemény kérése" tárgyú levelére
hivatkozással az alábbi tájékoztatást adja:

A talajvédelmi hatóság környezeti vizsgálat elkészítését nem kéri, a koncepció tartalmi követelményeivel
kapcsolatosan elvárásokat nem fogalmaz meg.

A talajvédelmi hatóság a talajvédelmi követelmények érvényre jutását a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvénynek megfelelően az érintett és a környező termőföldek vonatkozásában
hatósági eljárás útján fogja vizsgálni.

Miskolc. 2022. február 07.
dr. Alakszai Zoltán
korm ránymegbízott

ÚGVÉbe'É és megbízásából:

Gergely István
' osztályvezető

__/

1. Sajószöged Községi Önkormányzat (3599 Sajószöged, Ady Endre út 71.) die-ügy
2. irattár

Adokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022,02.08 D7:40:09
Borsod-Abaúj—Zemplén Megyei Kormányhlvata:
Kíau'aányozla: Gergely István



Erkeza—mj,

Érkezés? ívű-*a

lktalószám: .

NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÚGYI KÖZPONT

Iktatószám: 8913-2/2022/KBKHF Tárgy: Környezeti vizsgálat
Úgyintéző: Czékus Miklós 06(1)476-1298 szükségességének megítélése

KÉMI- hogy "mamba" * fmtí Slim hivatkozzon! Hivatkozási szám: 11238—2/2022.
Úgyintézőjük: dr. Boros István
Melléklet: —

dr. Gulyás Mihály
polgármester részére

Sajószöged Község Önkormányzata
Hivatali kapun megküldött dokumentum

Tisztelt Polgármester Úr!
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.rendelet (3. sz. melléklete II/2. pontja) hatálya alá eső tervek esetében a véleményezésben azországos tisztifőorvos a kémiai biztonságra kiteljedően ,, érintettség esetén", nem ,, minden "esetben vesz részt.

Sajószöged Község településrendaési eszközeinek az ismertetett naperőművek létresítésemiatti módosításához a Nemzeti Népegészségügyi Központnak észrevétele nincs, kémiaibiztonsági szempontból annak környezeti hatása nem várható, a környezeti vizsgálatelvégzését nem tartja szükségesnek.

Kérem, szíveskedjenek a Nemzeti Népegészségügyi Központot kifogást nem emelővéleményezőnek tekinteni.

Az eljárás további szakaszában a Nemzeti Népegészségügyi Központ csak abban az esetbenkíván részt venni, amennyiben konkrét, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényhatálya alá eső kérdések merülnek fel, de akkor készséggel állunk rendelkezésükre.

Budapest, 2022. február ,: ,,

ll

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos !

Tisztelettel:

Kapják:
]. Címzett
2. Irattár

Kémiai Biztonsági és Kompetens Hatósági Főosztály
Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2—6. Tel: -l- 36 1 476 1195,

e—mail: kembigízégnkgovhu
Hivatali kapu KRJD azonosító: 355530977
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,. ák Ox "§ IGAZoAro-HELYETTESI SZERVEZET
K _ '-' " *————KATASZTR6EAVEDELM1 HATÓSÁGI SZOLGÁLAT

***- í _A_; Ugy szama 35500/1519/2022. ált. Tárgy: Sajószöged község
Úgiliitéiőz-Horváth Gábor településrendezési tervének
Tel: 46/517-374 módosításához a 2/2005. (1.1 1 .)

Korm. rendelet szerinti környezeti
vizsgálat szükségességének eseti
meghatározására irányuló vélemény
kérése és Sajószöged község
településrendezési eszközeinek
módosításhoz kapcsolódó a
314/2012. (Xl.8.) Korm. rendelet
42.§ (5) bekezdése szerinti
államigazgatási szervek
megkeresése - vélemény

Sajószöged Községi Önkormányzat

Sajószöged
Ady Endre út 71.
3599

Tisztelt Címzett!

AZ l/238-2/2022. számú leveleire az alábbiakat közlöm:

A településfejlesztési koncepcióról, aZ integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 6., 7. és 10. pontja alapján tárgyi ügyben
igazgatóságom egyeztetési szakterületei a vízvédelem, vízgazdálkodás, polgári védelem és
iparbiztonság.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (l. 11.) Korm.
rendelet 3. számú melléklet ll.1.d) pontja alapján jelen eljárásban igazgatóságom ,,afelszz'ni
és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően", Il.2.j) pontja alapján
pedig a ,,súlyos ipari balesetek megelőzésére kiterjedően" vesz részt.

lgazgatóságomnak az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I. ll.) Korm. rendelet 3. számú melléklet ll.1.d) és Il.2.j) pontjaiban rögzített szakterületeit
érintő jelentős környezeti hatás nem várható, környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartom
szükségesnek.

Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15. B: 3501 Miskolc Pf.: 18. Tel.:46/502—962
Hivatalai kapu KRID: BKITVH 225276938

E—maíl:
ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14100-16:OO; Péntek 9z00-12:00
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A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében a település területe a felszín alatti víz
állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A települések ár— és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.
(XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletében Sajószöged település ,,B", közepesen
veszélyeztetett besorolást kapott. Az árvizek, belvizek, nagy csapadékok okozta vízkárok
megelőzése érdekében fontos a település egységes vízrendezése, a teljes belterület
csapadékvíz elvezető rendszerének folyamatos fejlesztése és fenntartása.
Vizenyős, magas talajvízállású területen nem lehet új telekosztásokat végezni, a település
magasabban fekvő részeit javasoljuk inkább beépíteni. Az esetleges vízkárok elkerülése
érdekében az épületek padlószintjét minden esetben célszerű a természetes terepszintből
kiemelni.
Új beépítésre javasolt terület csapadékvíz elvezetését előzetesen kell megoldani, terület
beépítését csak a vízrendezés megoldása, a vízelvezető rendszer kiépítése után kezdhetik meg.
A csapadékvízelvezetö árkok, csatornák létesítése (csakúgy, mint a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 1. § (1) bekezdésében, ill. 1. számú mellékletében meghatározott
valamennyi vízimunka, vízilétesítmény létesítése, üzemeltetése és vízhasználat) vízjogi
engedély köteles tevékenység, annak engedélyezési tervét hatóságomhoz kell benyújtani
engedélyezésre.
Közlekedési területek, utak mellett a csapadékvíz elvezető árkok kiépítéséhez (amennyiben
szükséges) is biztosítani kell a területet.

Biztosítani kell a vizek károkozásmentes elvezetését.

Az ivóvízellátás biztonsága érdekében elő kell segíteni az egyéni, ipari fogyasztók és
közintézmények rákötését a települési ivóvízellátó hálózatra. Új lakó- és ipari övezetek
víziközművek szempontjából csak az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 8. §-ban meghatározott teljes
közművesítéssel irányozhatók elő. Egyedi vízellátó művek csak külön vízjogi engedéllyel
alakíthatók ki.

A vízellátó rendszert az esetlegesen megnövekedő vízigényeket alapul véve kell
felülvizsgálni és az esetleges rekonstrukciókat, bővítéseket előirányozni. Az ellátás
mennyiségi és minőségi biztonságának növelése érdekében az esetleges bővítéseknél a
hálózatok körösítését javasoljuk. A hálózat-bővítéseket minden esetben a jelenleg üzemelő
rendszerbe történő illeszkedéssel kell kialakítani, a rendszert vezérlő irányítástechnika
működtetéséről, összehangolásáról gondoskodni kell.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 1.
mellékletében foglaltakat be kell tartani a vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvonal
jellegű építménnyel történő keresztezése és megközelítése során.

Azokon a településrészeken, ahol közműves szennyvízcsatoma üzemel, közműpótló
létesítését nem támogatom.
A közcsatornával jelenleg el nem látott területeken csak elválasztott rendszerű csatornahálózat
építhető ki, azaz a szennyvíz, valamint a felszíni- és csapadék vizek külön hálózatokon
vezethetők csak el.
A szennyvízcsatorna kiépítéséig a keletkező szennyvizeket zárt szennyvíztárolókban kell
gyűjteni, és gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvizek megfelelő engedéllyel rendelkező

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról
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állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A települések ár— és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003.
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működtetéséről, összehangolásáról gondoskodni kell.
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szolgáltató által történő elszállításáról szennyvíz befogadására alkalmas, engedélyezett
szennyvíztisztító telepre.
A szennyvízcsatorna kiépítése után az ingatlanokon keletkező szennyvizeket minden esetben
az [üzemelő csatornára kell vezetni, ezzel egyidejűleg az egyedi szennyvízgyűjtőket
szakszerűen fel kell számolni.
A szennyvizek, használt vizek előtisztítása, a (tisztított) szennyvizek elhelyezése, csatornába,
valamint felszíni befogadóba történő közvetett vagy közvetlen vezetése vonatkozásában ,,a
használt és szennyvizek kibocsátási határértékeiről és alkalmazásuk szabályairól" szóló
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben, továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló
219/2004 (VII. 21.) Korm. rendeletben és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól
szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell betartani és betartatni.
Ipari (technológiai) szennyvíz keletkezésével járó tevékenység esetén kötelező a szükséges
előtisztító beépítése és üzemeltetése, amelyhez — a vízgazdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdésében foglalt
kivételekkel — a vízügyi hatóságtól vízjogi engedélyt kell kérni.

A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
63. § (1) bek. szerint a tavak feltöltésére, illetve táplálására csak olyan felszíni vizet szabad
felhasználni, amely minőség, hőmérséklet, lebegőanyag-, vegyianyag—tartalom, valamint
mikrobiológiai szennyezettség szempontjából a hasznosítási célnak megfele]. A vízellátást a
vízszétosztó rendszerből, illetve a vízszétosztásra igénybe vett belvízcsatoma szakaszokból
szabad tervezni.

A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályolaól szóló 83/2014. (111. 14.) Korm.
rendelet parti sávra vonatkozó rendelkezéseit be kell tartani. A parti sáv szélességét a
83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. §-a határozza meg.
Patakok, vízfolyások menti területek, új lakó vagy egyéb célú beépítésének, illetve
hasznosításának előfeltétele a felszíni vízfolyások, patakok az alábbiak szerinti mértékadó
vízhozamra történő kiépítése, mederrendezése:
A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
49. § (1) bek. szerint a vízfolyások, csatornák medrének, valamint műtárgyainak kiépítési
mértékét

a) belterületen és a kiemeltjelentőségű létesítmények környezetében l—3%-os
b) külterületen a veszélyeztetett értékek, valamint az elöntéssel veszélyeztetett terület a

területhasználat, illetve az érintettek igényének figyelembevételével legfeljebb lO%-os
előfordulási valószínűségű vízhozam levezetésére kell méretezni.

A vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet tartalmazza a
szennyvizek befogadóba való közvetlen bevezetésére vonatkozó, vízminőségvédelmi területi
kategóriák szerint meghatározott kibocsátási határértékeket.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21 .) Korm. rendelet 2. számú
melléklete szerint: Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása:

A Vizsgálatok során az adott érzékenységi kategóriába tartozás szempontjai a következők:
] . Felszín alatti víz állapota szempontjából)?)kozottan érzékeny terület
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a) üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló
vízkivételek — külön jogszabály szerint — kijelölt, illetve előzetesen lehatárolt belső-, külső- és
végleges vízjogi határozattal kijelölt hidrogeológiai védőterületei.

b) Azok a karsztos területek, ahol a felszínen, vagy 10 m-en belül a felszín alatt mészkő,
dolomit, mész- és dolomitmárga képződmények találhatók.

c) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő
felszíni állóvizek mederéltől számított O,25 km széles parti sávja, külön jogszabály
szerint regisztrált természetes fürdőhely esetében a mederéltől számított O,25—LO km
közötti övezete is.

d) A Nemzetközi Jelentőségű Vadvizek jegyzékébe felvett területek, továbbá a külön
jogszabály szerinti Natura 2000 vizes élőhelyei.

2. Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny terület
a) Azok a területek, ahol a csapadékból származó utánpótlódás sokévi átlagos értéke

meghaladja a 20 mm/évet.
b) Azok a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területek közé nem

tartozó területek, ahol a felszín alatt 100 m-en belül mészkő, dolomit, mész- és dolomitmárga
képződmények találhatók.

c) Azok a területek, ahol a porózus fő vízadó képződmény teteje a felszín alatt 100 m-en
belül található.

d) A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint állami tulajdonban lévő
felszíni állóvizek mederéltől számított O,25—l ,0 km közötti övezete.

e) Az 1. d) pontban nem említett, külön jogszabály által kijelölt védett természeti területek.
3. Felszín alatti víz állapota szempontjából kevésbé érzékeny terület
Egyéb, az 1—2. pontokba nem tartozó területek.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. § (4) bek. b)
pontja szerint a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területeken a 41.
§ (8) bekezdésének c) pontjában foglaltak kivételével tilos olyan tevékenység végzése,
amelynek következtében a fedőrétegek eltávolítása révén felszínre kerül a felszín alatti víz.

Továbbá az alábbiakra is felhívjuk a figyelmet:
A településrendezési eszközök módosításához a katasztrofavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Kat. tv.), a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi
MI. törvény (a továbbiakban: Ttv.), továbbá az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadott
Országos Tűzvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: OTSZ), az építésügyi és építésfelügyeleti
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.), a település/%jlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztésí stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekró'l szóló 314/2012. ()H. 8.) Korm.
rendelet, a települések katasztrófave'delmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni
védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. ()HI. 29.) BM rendelet módosításáról szóló
61/2012 (XII. ] I .) BM rendelet, az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és
békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. GUI. 29.) KTM rendelet tűz- és polgári védelmi
vonatkozású előírásait és az idevonatkozó nemzeti szabványokban foglaltakat érvényre kell
juttatni, kiemelt figyelemmel az alábbiakra:

— A vízigény számításánál az oltóvíz igényt is figyelembe kell venni. A Ttv. 29.§ (1)-(2)
bekezdés szerint a településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítása az
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felszíni állóvizek mederéltől számított O,25 km széles parti sávja, külön jogszabály
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hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügi hatósági szolgáltatásról szóló
312/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.), a település/%jlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztésí stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
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rendelet, a települések katasztrófave'delmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni
védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. ()HI. 29.) BM rendelet módosításáról szóló
61/2012 (XII. ] I .) BM rendelet, az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és
békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. GUI. 29.) KTM rendelet tűz- és polgári védelmi
vonatkozású előírásait és az idevonatkozó nemzeti szabványokban foglaltakat érvényre kell
juttatni, kiemelt figyelemmel az alábbiakra:

— A vízigény számításánál az oltóvíz igényt is figyelembe kell venni. A Ttv. 29.§ (1)-(2)
bekezdés szerint a településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítása az



önkormányzat feladata. A tűzoltó vízforrások telepítési helyét a tűzvédelmi
szakhatósággal egyeztetni kell. A kijelölt területen a legnagyobb (mértékadó)
tűzszakasz alapterülete alapján az OTSZ 72. § (1) bekezdésében, ill. 8. melléklet 1.
táblázata szerint előírt oltóvíz intenzitást kell biztosítani. Az oltóvízszükséglet
tervezésénél figyelembe kell venni továbbá az OTSZ 74 § - 78. §—ában
meghatározottakat is. Az OTSZ 75. § (1) bekezdése értelmében vezetékes vízellátás
létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani az oltóvizet.
Amennyiben a kijelölt területen fúrott kút kerül kialakításra, a termelt és szolgáltatott
vizek gázmentesíle'se'ről szóló 12/1997. (VIII.29.) KHVM sz. rendelet szerinti
gáztartalom vizsgálatot szükséges elvégezni.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet S/E §-a alapján ha a termelt és szolgáltatott víz — gáztartalmának vizsgálata
alapján — B vagy C gázfokozatba tartozik, a területi vízügyi hatóságként eljáró
katasztrófavédelmi igazgatóság tűzvédelmi hatósági feladatkörében megvizsgálja a
tűzvédelmi előírásoknak való megfelelést és annak feltételeit is.
A szomszédos telkeken a meglévő épületektől a megengedett legkisebb távolság nem
lehet kisebb sem a telepítési távolságnál, sem az OTSZ szerint meghatározott
tűztávolságnál.
Tűztávolságok tekintetében az OTSZ 18. §-ában leírtakat kell alkalmazni a Korm. r. 6.
melléklet 7. pontja szerint; vagyis:

- közepes és magas mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény
esetén,

— alacsony mértékadó kockázati osztályba tartozó
' lakó- és üdülőépület,
' nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület,
' összes építményszint nettó alapterülete az 500 mZ-t meghaladó

épület
' esetén,

- nagyon alacsony mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a
lakó- vagy üdülőépület kivételével, amelynek

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

' az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000
m2,

- megfelelőség igazolással — vagy 2013. július l-je után gyártott
szerkezetek esetében teljesítménynyilatkozattal — rendelkező
építményszerkezetü, tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, és
legfeljebb 180 napig fennálló

' rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó,
mutatványos, szórakoztató, vendéglátó, kereskedelmi, valamint
előadás tartására szolgáló építmény,

' kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
ha az OTSZ szerinti állvány jellegű építmény és több mint 50 fő
egyidejű taitózkodására alkalmas és nettó alapterülete 20 mz-t
meghaladja

Figyelmükbe ajánljuk a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni
védekezésről szóló 219/2011. (X 20.) Korm. rendelet 28. és 29. §-át, mely a veszélyes
üzemekkel kapcsolatos településrendezési tervezésről szól. A Kat. tv. 27. § (l)
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bekezdése alapján ,,A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek veszélyességi
övezeti határait fel kell tüntetni a településszerkezeti tervben."

- A tűzoltó egységek beavatkozását biztosító tűzoltási felvonulási terület és tűzoltási út
tekintetében be kell tartani az OTSZ 65. § -70. §—ának és a 193. § (2) bekezdésének
előírásait.

- A Ttv. 5. § (4) bekezdés, 28. §, valamint a 29.§ (1) és (3) bekezdés pontjait
érvényesítve biztosítani kell a tűzoltásra és műszaki mentésre vonatkozó közszolgálati
feladat ellátásának feltételeit.

A térségre jellemző, nagyszámú szabadtéri tüzek visszaszorítására a levegő védelméről szóló
306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a levegővédelmi követelményeket a
területfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési koncepció
kidolgozása során érvényesíteni kell. A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja alapján az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályoknak meg kell jelennie az önkormányzat rendeleteiben.

Javaslom azon fóldtanilag veszélyes területek felmérését és azok feltüntetését a szabályozási
terven és a helyi építési szabályzatban, továbbá az ott történő építés megtiltását, ahol part- és
löszfal, vagy egyéb tömegmozgással lehet számolni az alábbiak miatt:

— alábányászott terület
- alápincézett terület
- barlang
- épített fal omlása

feltöltött terület
futóhomok
gázfeláramlás

- hányómozgás, zagytározók
— háttérsugárzás
- kőfolyás,
- kúszás
- omlás
- regionális emelkedés
— regionális süllyedés
- rétegcsúszás

rézsűhámlás, rézsűcsúszás,
- sárfolyás
- suvadás
- szeletes földcsuszamlás, rogyás
— talajfolyósodás
- térfogatváltozó agyag
- törmelékcsúszás
- tőzeg terület
- vízszintváltozás
- egyéb, emberi tevékenység által kiváltott. a földtani környezetet érintő katasztrófák

Tájékoztatom, hogy a belvizes területeken történt kártalanítási üg ekben az alábbi problémák
merültek fel:

- nincsenek vízelvezető árkok vagy kapacitásuk túl kicsi;
- vízelvezető árkok, aknaszemek folyamatos tisztításának hiánya, elhanyagolása;
- átereszek eldugulása, rossz műszaki állapota;
— mélyen fekvő területekre kiadott építési engedélyek;
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- a meglévő víztározók tárolókapacitása kevés, így a nagy mennyiségű és hirtelen jött
csapadék tárolása nincs megoldva;

: település alacsony fekvése miatti lassú a lefolyás;
- bizonyos településrészek terepszintje a közeli folyó árvízi vízszintje alatti fekszik.

Fentiek miatt az ár— és belvízveszélyes területeken az építési engedélyhez szükséges
követelmények meghatározásánál javaslom figyelembe venni a veszélyeztetettség mértékét,
és annak megfelelően az általánostól eltérő követelményeket szükséges előírni (pl. az épületek
legalacsonyabb földszinti padlóvonal-magasságának meghatározása a várható legmagasabb
belvízszint figyelembevételével, lábazati beton vízzáróságának meghatározása, épületek
alápincézettségének megtiltása, stb.).
Indokolt a mélyen fekvő területek felmérése és annak feltüntetése a szabályozási terven
és a helyi építési szabályzatban az ott történő építés megtiltása.

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint.
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok

tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató

helyett és nevében

dr. Csapó Zoltán
katasztrófavédelmi hatósági szolgálatvezetö-helycttcs

Kapják:
1 . Címzett
2. Iratokhoz
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Tisztelt Polgármester Úr!

Sajószöged Község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközeinek
(településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosítását tervezi,
amelyeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 37. §-a és a 42. § (5)
bekezdése értelmében tárgwlásos eljárás útján történő előzetes tájékoztatási szakaszra
bocsátott, adatszolgáltatási kérelem indításával.
A módosítási szándékokat az igazgatóságunkon 2022. február 7-én érkeztetett megkereső
leveleik tartalmazzák (két megkereső levél ugyanazon hivatkozási számmal).

Környezeti vizsgálattal is kapcsolatos megkeresésükben nyilatkozatunkat kérik arról, hogy
szükséges-e környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés készítése.

Adatszolgáltatás:
Sajószöged közigazgatási területén található, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési
körébe eső védett területekkel és településképi jelentőségű kategóriákkal [országos ökológiaihálózat övezetei, tájképve'delmz' terület övezete, természeti emlék — kunhalom] kapcsolatosadatszolgáltatásunkat levelünk digitális melléklete (592_2_2022_Sajoszoged
_adatszolgaltatas_BNPl.zip fájl) tartalmazza.

Igazgatóságunk a település önkormányzata részére adatszolgáltatási kötelezettségét a
csatolva megküldött ,,átadás-átvételi jegyzőkönyv" alapján tudja megtenni. Kérjük a
jegyzőkönyvet áttanulmányozni, majd pedig egy példányt aláírva igazgatóságunkra
visszajuttatni szíveskedjenek. A térinformatikai fedvények (shape fájlok) .dbf kiterjesztésűállományai tartalmazzák adattáblába rendezve a fentebbi kategóriákra vonatkozó adatokat
(értéktípustól íüggöen pl. megnevezés, típus, helyrajzi szám, kód stb.).

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6. - Levélcím: 3301 Eger, Pf.: 116.

Ig. közv: (36) 422-700
Tel.: (36)411-581
Fax: (36) 412—791

E—mail: titkarsaggbnpihu
'r— "' Honlap: www.bnpi.hu
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Saiószöged közigazgatási területén található, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
működési körébe eső védett területek és kategóriák:

1.) Országos védelem alatt álló terület
Sajószöged közigazgatási területén országos jelentőségű védett természeti terület nem fordul
elő. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 23.§ (2)
bekezdésében foglaltak értelmében a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi
forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom és földvár. A Tvt. 28. § (5) bekezdése
értelmében a védettforrások, víznyelők földvárak, kunhalmok országosjelentőségű természeti
emléknek minősülnek. Az e bekezdés alapján Védett természeti területek országos
jelentőségűnek minősülnek. Megóvásuk érdekében körülöttük védőövezet kijelölését
javasoljuk, a védendő objektum jellegétől Higgően.
A Tvt. 23. § (2) bekezdésének hatálya alá esik Sajószöged közigazgatási területén két ex lege
védett kunhalom: az Aranyos—halom (középponti EOV—koordináták: 288190; 794870, érintett
helyrajzi számok: Sajószöged területén: 0101/1—3 hrsz.-ú, Hejőbába területén: 028/1—2 hrsz.-ú
területek) és a Béla-halma (középponti EOV-koordináták: 287585; 796500, érintett helyrajzi
számok: Sajószöged területén: 082 hrsz.-ú, 083/5-8 hrsz.-ú területek, Nemesbikk területén:
024/7 hrsz.-ú területek). A Tvt. 28. § (5) bekezdése értelmében a kunhalmok országos
jelentőségű természeti emléknek minősülnek.

2.) Natura 2000 területek
Sajószöged közigazgatási területét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 1 1.) KVVM rendelet szerint
Natura 2000-es terület nem érinti.

3.) Országos ökológiai hálózat övezetei
Sajószöged közigazgatási területe az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó és
pufferteríilet övezetek által érintett, amelyek területi elhelyezkedését adatszolgáltatásunk
melléklete tartalmazza. A vonatkozó előírásokat a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTRT) 26-27. §-
ai tartalmazzák.
A vonatkozó jogszabályok /MaTrT és Borsod-Abaúj-Zernplén Megye Területrendezési Terve/
országos ökológiai hálózatra vonatkozó előírásainak érvényesítése érdekében szükségesnek
tartjuk az országos ökológiai hálózat elemeinek ábrázolását a külterületi településszerkezeti
tervre és a külterületi szabályozási tervre átvezetni.

4.) Természetközeli területek
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (továbbiakban: OTÉK) 30/A. § (1) bekezdése értelmében a mocsár, a nádas, ex lege
védett láp, ex lege védett kunhalom, nyílt karsztterület és sziklagyepterület természetközeli
területnek minősülnek, kivéve, ha ezeket a területeket védelmi célú erdőterület, általános
mezőgazdasági terület, tájgazdálkodász' mezőgazdasági terület vagy vízgazdálkodási területbe
sorolják. Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése értelmében a természetközeli területeken
épületet elhelyezni nem lehet.

5.) Magas természeti értékű területek (MTÉT)
A 242002. (1. 23.) KöM-FVM együttes rendelet alapján Sajószöged közigazgatási területe
MTET által nem érintett.
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6.) Természeti Területek
Kérjük, hogy a rendelet készítése során a Tvt. 15. § (1) pontjában szereplő feltételeknek eleget
tevő összes területet tervezett természeti területként kezeljék. Ezeken a területeken kiemelt
figyelmet kell fordítani a tájkép, a természetes életközösségek (növénytársulások) és élőhelyek
megóvására. A tervezett természeti területek kihirdetésére vonatkozó előírást a Tvt. 15. § (2)
bekezdése tartalmazza.

7.) Egyedi tájértékek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (3) - (5) bekezdései szabályozzák az
egyedi tájértékekre vonatkozó feladatokat. Sajószöged esetében nem készült területi felmérés.
Amennyiben igazgatóságunktól függetlenül készülnek felmérések, azok eredményeit egyedi
ta'je'rte'lmek jelölt képződmény/létesítmény néven lehet a kézikönyvben és a rendeletben
szerepeltetni.

8.) Egyéb védettségi kategóriák és területek
A tájképvédelmi terület övezetként kijelölt területek digitális fedvényét adatszolgáltatásunk
melléklete tartalmazza. A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet 4. § fogalmaz meg előírásokat a
tájképve'delmi terület övezete'vel kapcsolatban. Kérjük Borsod—Abaúj-Zemplén Megye
Területrendezési Tervének egyes övezetekre vonatkozó előírásait a terv készítése során
ügyelembe venni.
Egyéb védettségi kategóriákról nincs tudomásunk. A helyi jelentőségű természetvédelmi
területek és kategóriák ügyében az illetékes jegyző a területileg illetékes szerv.

9.) Biológiai aktivitásérték kompenzáció
A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezésí sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet
18. §—a tartalmazza a biológiai aktivitásérte'kfenntartására vonatkozó jogszabályi előírásokat.
Növénytelepítések során nem invazív, őshonos fajok telepítését javasoljuk. Csatolva
megküldjük Önöknek a természet— és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre javasoltfajok
listáját, továbbá az inváziós, idegenhonosfajokjegyzékét tartalmazó növénylistát.
Tájékoztatjuk, hogy az Agrárminisztérium Környezetügyért Felelős Államtitkársága és a
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság gondozásában 2020-ban elkészült
,,A fényszennyezésről — világosan!" címü szakmai útmutató. A kiadvány célja a mesterséges
éjszakai világítás felelős, természetkímélő alkalmazásának elősegítése. A kiadvány a következő
helyen érhető el: http://www.termeszetvedelem.hu/fenvszennvezesrol vilagosan.

Kérjük, hogy a települést érintő felülvizsgálati illetve módosítási szándékokra vonatkozó
megkeresések esetén, lehetőség szerint a változásokat tartalmazó tervdokumentációkat shp.
vagy (irj? kiterjesztésűfájlként is szíveskedjenek elküldeni.
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véleményezésre előkészített dokumentációban az összes ingatlan feltüntetését, vagy
felsorolását (pl. táblázat formájában és amennyiben megoldható digitális fedvény segítségével).
Amennyiben valamely településrendezésí módosítási szándékhoz kapcsolódóan a hatályos
településrendezésí tervben kijelölt ingatlanhatárokhoz képest változtatási szándék merül fel,
vagy a változtatás már megtörtént, kérjük igazgatóságunk részére megküldeni a (tervezett)
változtatások adatait (pl. földmérő által készített változási vázrajzot, vagy az ingatlan-
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II. A tervezett módosítás területei, témái:
Magyarország Kormánya a megújuló energia projektek megvalósításával összeíüggő
közigazgatási hatósági ügyek, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvántartásáról szóló 184/2020. (V. 6.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a tervezett beruházást. A megkereső levelükben
foglaltak szerint: ,,a településen tőbb 5-50 MW teljesítményű tervezett napelemes kiserőmű
létesítményeinek területbíztosz'tásához szükséges a településrendezési terv módosítása. A
települést a Sajószögedl, Sajószöged II. és Sajószöged III. megnevezésű naperőmú'vek érintik.
Ezek közül a Sajószöged ] és II. erőművek csak részben, a szomszédos településekre
(Nemesbikk—Hejőbába községekre) átnyúlva. "

A jogszabályban szereplő érintett helyrajzi számok a következők: Sajószöged 0122/4-8,
0122/13, 084/9, 079/3-6, 079/10—12.
A területfelhasZnálás változással érintett területek (összesen: 73955 ha nagyságú terület):

' a ,,Sajószöged I." megnevezésű naperőmű tekintetében a 0122/4-9, 0122/13 hrsz.—ú
földrészletek (naperőművek létesítéséhez szükséges terület: 39,58 ha, amelyből a
sajószögedi területrész nagysága: 13,156 ha),

o a ,,Sajószöged II." megnevezésű naperőmű tekintetében a 084/9 hrsz.-ú földrészlet egy
részterülete (kb. 24243 ha nagyságú terület), továbbá

c a ,,Sajószöged III." megnevezésű naperőmű tekintetében a 079/3-6, 079/10-12 hrsz.-ű
földrészletek (naperőművek létesítéséhez szükséges terület: 36556 ha).

A tervezett megújuló energiát hasznosítható erőművek (I., II., III.") 27,75 MW; 41,25 MW és
27 MW névleges teljesítményre méretezettek, melyek amennyiben rendelkezésre áll újabb
technológia 50 MW-ig növelhetők tervezetten.

A ,,Sajószöged I." megnevezésű tervezési területhez tartozó területek (ld. fentebb), illetve azok
igénybevételre tervezett részei esetében általános mezőgazdasági területből (Má-I) és
természetközeli területből (Tk) különleges megújuló energia—hasznosítási területfelhasználász'
egységbe, ill. övezetbe (Jelölése: K-en) tervezett a településrendezési eszközök módosítása
során. A területen a 0122/ 13 hrsz.-ú földrészlet északi részén transzformátor alállomás
létesítése tervezett.
A ,,Sajószöged II." megnevezésű erőmű sajószögedi részén a 084/9 hrsz.—ú földrészleten a
szükséges terület általános mezőgazdasági terület (Má—E) terülegfelhasználásból különleges
megújuló energia-hasznosítási területbe való sorolása (K-en) tervezett. A beruházással nem
érintett részek változatlanul, a jelenlegi besorolásukban maradnak.
A ,,Sajószöged III." megnevezésű tervezési terület esetében az ingatlanok általános
mezőgazdasági területből (Má-I) különleges megújuló energia-hasznosítási
területfelhasználási egységbe, ill. övezetbe (Jelölése: K-en) történő átsorolása tervezett a
településrendezési eszközök módosítása során.

III. Előzetes tájékoztatásként jelezzük, hogy:
— A ,,Sajószöged I." megnevezésű naperőmű tervezési területét közösségi jelentőségű Natura

2000 terület, az országos ökológiai hálózat övezetei, országos jelentőségű védett természeti
terület, természeti emlék, a tájképvédelmi terület övezete, továbbá ex lege védett terület
nem érintik. A tervezési területen egyedi tájértékről nincs tudomásunk.
A tervezési területen és közvetlen környezetében az alábbi védett, fokozottan védett
madarak vonatkozásában rendelkezünk adattal: kerecsensólyom (Falco cherrug) -
fokozottan védett, réti sas (Halíaeetus albicilla) - fokozottan védett, vörös vércse (Falco
tinnunculus), barna rétihéja (Circus aeruginosus), gatyás ölyv (Buteo lagopus).
A fenti bekezdésben jelzett madárfajok általában táplálkozó- és pihenőhelyként használják
a területet. A kerecsensólyom a terület közvetlen környezetében elhelyezkedő villamos
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távvezetékoszlopon elhelyezett költőládában időszakosan költ. A kerecsensólyomnak a
tágabb környezetben több, rendszeresen használt költőládája található villamos
távvezetékoszlopokon, a fokozottan védett faj a területet rendszeresen látogatja táplálkozás
céljából. A Sajószöged 0122/13 hrsz.-ú ingatlan ,,b" alrészletének keleti részén kis foltban
cserjés, fás terület található, amely védett madarak potenciális költőhelye, jellemző tájelem,
ezért megőrzése indokolt. A tervezési területtől keletre mintegy 7 km-re folyik a Tisza,
amely a folyót kísérő több kilométer széles sávban Európa egyik legjelentősebb
madárvonuló folyosója. A tervezési területtől északra mintegy 2 km-re folyik a Sajó, amely
szintén jelentős madárvonuló folyosó.

A ,,Sajószöged II." megnevezésű naperőmű tervezési területét közösségi jelentőségű
Natura 2000 terület, országos jelentőségű védett természeti terület, természeti emlék, a
tájképvédelmi terület övezete, továbbá ex lege védett terület nem érintik. A tervezési terület
tekintetében egyedi tájértékről Sajószöged közigazgatási területén nincs tudomásunk,
azonban Nemesbikk 016 hrsz.-ú területén (művelési ág: legelő) található egyedi tájérték
(gémeskút, középponti EOV-koordinátái: 287478; 795410). A tervezési területet az
országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó övezete érinti. Az ökológiai folyosó
övezetre vonatkozó előírásokat a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 26. §-a tartalmazza.
A tervezési területen és közvetlen környezetében az alábbi védett és fokozottan védett
madárfajok előfordulásáról rendelkezünk adattal: fürj (Coturnix coturnix), búbosbanka
(Upupa ep0ps), továbbá fokozottan védett madárfaj a szalakóta (Coracias garrulus). Utóbbi
fajnak táplálkozó- ésfe'szkelőhebie az ökológiaifolyosó területe. Visszatelepedése éppen az
érintett legeltetett gyepterület ,, élőhelysziget" jellege miatt volt lehetséges a
LIFE]3/NA T/HU0008] uniós program során.

A Sajószöged II. megnevezésű naperőmű tervezési terület vonatkozásában felhívjuk a
figyelmüket arra, hogy természetvédelmi szempontok miatt fontos a Sajószöged és
Nemesbikk települések (Sajószöged 084/9 hrsz.-ú ingatlan ,,f" és ,,c" alrészletei és a 089/8-
9, 087/9-13 hrsz.-ú területek, továbbá a kapcsolódó Nemesbikk 016 hrsz.-ú ingatlan és a
025/5 hrsz.-ú terület ,,a" alrészlete) térségben megmaradt gyepek, az intenzív művelésű,
nagytáblás mezőgazdasági környezetben még fennmaradt természetközeli
élőhelyfoltok megőrzése.

Függetlenül attól, hogy a legeltetés miatt ezek a gyepek a természetességi kategóriák szerint
kisebb-nagyobb mértékben degradáltnak számítanak, a térség vegetációs és tajt
környezetében ebben az állapotukban is jelentős élőhelyfoltok, amelyek táplálkozó-
területke'nt és élőhelyke'nt is funkcionálnak a jellemzően mezőgazdasági és ipari
környezetben. Az ökológiai hálózatban így kiemelkedő szerepet töltenek be.
Ezen területek táplálkozó-helyei a következő védett madárfajoknak: a vörös vércse (Falco
tinnunculus), egerészölyv (Buteo buteo), élőhelyei és potenciális fészkelőhelyei a fürjnek
(Coturnz'x coturnix) vagy potenciális táplálkozó-területei a tervezési területtől távolabb
fészkelő, fokozottan védett kerecsensólyomnak (Falco cherrug), a szalakótának (Coracias
garmlus), továbbá a védett búbosbankának (Upupa epops). A tervezési terület ökológiai
folyosó funkciója is azt jelzi, hogy itt még van lehetősége fennmaradni és terjedni olyan kis
mozgásspekn'umú ízeltlábúaknak, mint például a Nemesbikk 025/5 hrsz.- ú ingatlan ,,a"
alrészletének területéről 202 1 -ben kimutatott védett sisakos sáskának (Acrida ungarica). Ez
a faj is éppen az ökológiai hálózat élőhelyfoltjain, vagy az azt szegélyező gyepfoltokon
közlekedve, vagy azok érintésével tud fennmaradni, terjedni. Élőhelyeinek feldarabolása,
megszakítása a faj lokális eltűnését eredményezi.
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Egy-egy helyráj zi számmal jelzett gyepfoltot nem lehet a tágabb környezetétől elszigetelten
értékelni, mert az ott élő fajok a biodiverzitás elemei és a környező mezőgazdasági, ipari
tájban helyi jelentőséggel bírnak.
Ezen tervezési területre utólagosan készült el az előzetes élővilágvédelmi és tájvédelmi
vizsgálat (Mercsák J . L. (2021): Sajószöged II. (Sajószöged 084/9 c, 084/9 h és Nemesbikk
016 hrsz) napelem park bővitése előzetes élővilágvédelmi és tájvédelmi vizsgálata. Hatás-
Kör 2000 Mérnöki Szolgáltató Bt.- kézirat pp.:l9.) amely dokumentáció a területen
előforduló gerinces fajok tekintetében alátámasztja a fentebb leírt tájökológiai,
természetvédelmi összefüggéseket [(elérési útvonal a tervezőiroda honlapjáról:
httns:/lcloud.koszeghv.hufwl/?id:CxuaYWcKhXFG426iVcmtcKlí (Sajó-
szöged II. EVD kiegészítés mappa).]
Természetvédelmi szempontból igazgatóságnak aggályosnak tartja az ökológiai
folyosó részét képező, jelenleg legelőként hasznosított terület különleges megújuló
energia-hasznosítási terülegf'elhasználású területté, övezetté történő átminősítését.
Javasoljuk a tervezési terület esetleges átgondolását, megvizsgálni annak lehetőségét,
hogy az ökológiai folyosó övezete által érintett területek helyett gyenge minőségű
szántóterület(ek), illetve barnamezős terület(ek) kerüljenek kiválasztásra.

A ,,Sajószöged III." megnevezésű naperőmű tervezési területét közösségi jelentőségű
Natura 2000 terület, az országos ökológiai hálózat övezetei, országos jelentőségű védett
természeti terület, természeti emlék, a tájképvédelmi terület övezete, továbbá ex lege védett
terület nem érintik. A tervezési területen egyedi tájértékről nincs tudomásunk.
A tervezési területen és közvetlen környezetében az alábbi védett, fokozottan Védett
madarak vonatkozásában rendelkezünk adattal: hantmadár (Oenanthe oenanthe), barna
rétihéja (Circus aeruginosus), fattyúszerkő (Chlídonias hybrida) - fokozottan védett,
kerecsensólyom (Falco cherrug) — fokozottan védett, vörös vércse (Falco tinnunculus),
egerészölyv (Buteo buteo), Hírj (Coturnix cotumz'x). A fenti bekezdésben jelzett madárfajok
általában táplálkozó- és pihenőhelyként használják a területet, a üírj költése a közeli
gyepterületekről ismert. A kerecsensólyomnak a tágabb környezetben több, rendszeresen
használt költőládája található villamos távvezetékoszlopokon, a fokozottan védett faj a
területet táplálkozás céljából látogatja.
A Sajószöged 079/11 hrsz.-ú ingatlan ,,b" alrészletén (0,0669 ha) elhelyezkedő erdő
(,,mezővédő erdősáv") védett madarak potenciális költöhelye, jellemző tájelem, ezért
megőrzése indokolt. A tervezési területtől keletre mintegy 4,5 km-re folyik a Tisza, amely
a folyót kísérő több kilométer széles sávban Európa egyik legjelentősebb madárvonuló
folyosója. A tervezési területtől északra mintegy 3,3 km-re folyik a Sajó, amely szintén
jelentős madárvonuló folyosó.

Az 1/238-2/2022. ügyiratszámú megkeresésük tartalmazza a módosításra előkészített
tervdokumentáció linkes elérhetőségét. A módosításra előkészített helyi építési
szabályzatban a megengedett legnagyobb beépíthetőségi arány 2%, amelynek csökkentése
javasolt természetvédelmi szempontok miatt.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint: ,,Tilos a
védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és
más élettevékenysége'nek veszélyeztetése, lakó—, élő—, táplálkozó-, költő-, pihenő— vagy
búvóhelyeinek lerombolása, károsítása."
Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország Alaptörvénye P) cikk (1) bekezdése szerint: ,,A
természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai
sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valaminta kulturális értékek a nemzet
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közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és ajövő nemzedékek számára való
megőrzése az állam és mindenki kötelessége."

Tájékoztatjuk arról, hogy a napelemek táji és természetvédelmi hatásai elsősorban a
területfoglalásban (0,5 MW - kb. 1 ha), tájképi megjelenésben és polarizált fényt visszaverő
tulajdonságaikban jelentkeznek. A napelemek felületéről a fény polarizált formában
verődik vissza. A polarizált fény a természetben, természetes körülmények között
elsődlegesen a vízfelületről (vagy nagyon ritka esetekben természetes aszfalt tavak
felületéről) visszaverődve keletkezik. Az állatvilág bizonyos része - az evolúció során
kialakult képességei alapján - a polarizált fényt vízfelületként értelmezi. Egyes élőlények
polarizált fényre adott válaszát, attól függö viselkedését polarotaxisnak nevezik. A
polarotaxis a polarotaktikus élőlényeknél a legerősebb. Ezek lehetnek erősen vízhez
kötöttek, például ebben szaporodó rovarok (pl. kérészek, szitakötők stb.), vagy vízben
táplálkozó madarak (pl. fehér gólya, nagy kócsag stb.). Döntött állásuk miatt a napfény az
év legnagyobb részében közel függőlegesen esik a napelemtáblákra, ezért a visszavert fény
legnagyobb része vízszintesen polarizált lesz. A vízhez kötődő (polarotaktikus) élőlényeket
ez a jelenség megtévesztheti.
A napelemtáblákat Vízként értékelő vízhez kötődő madarak esetleg megpróbálnak leszállni
a napelemtáblákra, emiatt azokkal ütközhetnek, ami sérülésüket, vagy pusztulásukat
okozhatja. A napelemtáblák madarakra gyakorolt esetleges megtévesztő vonzó hatása nem
csak a napelemtáblákkal való ütközés kockázatát növelheti. A napelemtáblák felé
esetlegesen gyorsan repülő, repülési magasságukat csökkentő madarak ütközhetnek a
tervezési területet több kilométer hosszan keresztező illetve megközelítő magasfeszültségű
és középfeszültségű távvezetékekkel. Hangsúlyozottan ütközésről és nem áramütésről van
szó. A vékony vezetéket a madarak nem vagy túl későn veszik észre. Az elektromos
légvezetékek által okozott madárpusztulások estei közül az ilyen esetek nem kis számban
fordulnak elő. A középfeszültségü vezetékek esetében a madarak áramütésének kockázata
is nőhet az előző okok miatt. A polarotaxis hatására a polarotaktikus rovarok a
napelemtáblák által visszaszórtpolarizáltfényt ,, szuper viz "-ke'nt érzékelik és szaporodási
időszakban a víztől is szívesebben választhatják a peterakásra a napelemtáblákat. Egyes
kutatások szerint a polarotaktikus rovarok a nappal korai és kései szakaszában keresik
leginkább a szaporodásra alkalmas területeket, ezért a napelemtáblák vízszintestől
különböző állásuk miatt különösen alkalmasak ezen rovarok megtévesztésre. A jelenség
ökológiai csapdahatást eredményezhet, amely a védett polarotaktikus rovarok számának
csökkenéséhez, vagy eltűnéséhez vezethet.
A denevérek életmódjára a napelemtáblák részben a polarizált fény visszaszőrásával,
részben az echolokációs tájékozódásuk befolyásolásával vannak hatással. A döntött
napelemtáblák felületéről visszaverődő ultrahangok az állatok számára zavaró módon
szóródhamak; ez az akusztikus tükör jelenség ronthatja a denevérek tájékozódását, esetleg
növelheti az ütközés veszélyét. A polarotaxis miatt a napelemtáblák környezetében
megemelkedő rovar-egyedszám miatt bizonyos denevérfajok megjelenési valószínűségét
növelheti. A rovarok jelenléte a rovarokra vadászó madarak figyelmét is felkeltheti. Ez a
jelenség szintén növelheti az ütközések lehetőségét és esetleg a védett denevérek, madarak
veszélyeztetését okozhatja.
A napelemtáblák a napsugárzás hőhatása miatt jelentős mértékben felmelegedhetnek,
minek következtében a napelemtáblák fölött kedvezőtlen körülmények esetén - például
szélcsendes időszakban - olyan forró légréteg alakulhat ki, amely a napelemtáblák fölé
repülő rovarokat, madarakat, denevéreket veszélyeztetheti. Nem elhanyagolható hatásként
vehető figyelembe az íg) felmelegedett légréteg közeli területekre, esetleg a közeli
településekre kifejtett mikroklímatikai hatása sem, ami felerősítheti a jelenlegi
klímaváltozásifolyamatokat is.
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— Sajószöged külterületén jelentős méretű napenergia parkot kívánnak létrehozni, az Európai
Unió területén, így Magyarországon is távlati célként kitűzött megújuló energia arányának
jelentős növelése érdekében. A hazai természetvédelem jelenleg nem rendelkezik kellő
tapasztalattal a naperőművek élővilágra gyakorolt hatását tekintve, különösen nem ilyen
nagyságú beruházás vonatkozásában. Emiatt lényegesnek tartanánk az alapállapot
felvételét, azaz a létesítmények kihelyezése előtti természeti állapot vegetációs időszakban
történő alapos felvételezését, felmérését természetvédelmi szakértők bevonásával.
A napelempark területén a későbbiekben is kiemelten fontosnak tartjukfüggetlen szakértők
és a nemzeti park igazgatóság szakemberei által a természeti, környezeti hatások és
folyamatok— területi és időbeli korlátozások nélküli — vizsgálatának biztosítását, rendszeres
monitorozását. A monitorozás olyan adatokat biztosíthat, amelyek felhasználásával
elősegíthető a további napelemparkok optimális elhelyezése, a természetre gyakorolt
hatások mérséklése.

— Igazgatóságunk a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: BAZMK KTHF)
részére megküldte a 2500/2/2021. ügyiratszámú, ,,Sajószőged 079/3-6 és 079/10—12 hrsz. -ú
ingatlanokon (Sajószöged III. elnevezésűprojekt) napelem park telepítésére vonatkozóan
előzetes vizsgálati eljárás" tárgyú (2021. július 16-ai keltezésű), továbbá a 2511/2/2021.
ügyiratszámú, ,,Sajószöged 0122/4-8, 0122/13 és Hejőbába 021/3-4, 023/] hrsz. -ú
ingatlanokon (Sajószöged ]. elnevezésű projekt) napelem park telepítésére vonatkozóan
előzetes vizsgálati eljárás" tárgyú (2021 . július 16—ai keltezésű) válaszleveleit.

— Az előzetes Vizsgálati eljárások lezárásaként a BAZMK KTHF a
BO/32/06783-25/202l., BOl32/06997-27/2021., BO/32/06784—24/2021. számú
határozatokat hozta, melyek szerint nem szükséges környezeti hatásvizsgálatot készíteni.

A megkereső levelükkel kapcsolatban jelezzük, hogy az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése alapján táj—
és természetvédehni szempontból környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A véleményezési szakasz lebonyolítására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (2)-(4) és
(6) bekezdései tartalmaznak előírásokat. A tervezett módosítással kapcsolatos természet— és
tájvédelmi szakmai véleményünket a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése
szerint, tárgyalásos eljárás keretében az illetékes állami főépítész által részünkre
megküldött, kidolgozott településrendezési terv alapján adjuk meg.

Az adatszolgáltatásunkban, előzetes tájékoztatásunkban foglaltak figyelembevételét
kérjük a településrendezési terv módosítása során.

Tájékoztatjuk arról, hogy hatályba lépett a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet, amely magába foglalja a fejlesztési tervre, a rendezési
tervre (továbbiakban együtt: településtervre), a kézikönyvre és a településképi rendeletre
vonatkozó jogszabályi előírásokat.
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A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapján a településrendezési terv
egyeztetési-véleményezési eljárásaiban a továbbiakban is részt kívánunk venni.

Eger, 2022. február 14.

Tisztelettel:

Kapják: 1. Címzett e-mail
2. Borsod-Abaúj—Zemplén Megyei Kormányhivatal e-mail

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
(kornyezet.fo.miskolc(c3,borsod.gov.hu)

3. Dél-borsodi Tájegység e-mai]
4. Irattár
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lktatószám: 80/3411 365-3/2022. Tárgy: Nyilatkozat településrendezésiügyintéző: Török Tamás eszközök módosításáhozTelefon: 30/626-8187 Hiv. szám: l1238-2/2022.
Melléklet: —

SAJÓSZÖGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Saiószgged
Ady Endre út 71.
3599

NYILATKOZAT

Fenti hivatkozási számú megkeresésére, Sajószöged község településrendezési eszközeinek aSajószöged 012214, 01225, 01226, 0122", 0122I8, 01223, 0122/13, Illetve 08419, 079/3, 07914,079I5, 079l6, 079l10, 079/11. 079112 hrsz.-ú földrészletekre vonatkozóan, a tervezett naperőmüberuházásokkal összefüggő módosítása ügyében az alábbi nyilatkozatot teszem.

A megkeresés alapján megállapítottam, hogy a tervezett módositás nem érint az erdőről, az erdővédelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXV". tv. (Evt) 6. § (1) bekezdésébenmeghatározott erdőt, így a tervezett módosítást tudomásul veszem.
A fentiek alapján az erdészeti szakterületet érintően nem várható Jelentős környezeti hatás.

Továbbiakban az egyeztetési eljárásban nem kívánok részt venni.

Hatáskörömet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló383/2016. (t. 2.) Korm. rendelet (Rend) 11. § (1) és 12. § (5) bekezdése illetékességemet a Rend. 2.számú melléklete állapitja meg.

Miskolc, 2022. február 14.

Dr. Alakszai Zoltán kormánymegbizott
nevében és megbízásából:

___—r:... '
Ha.

Bényei Sándor
osztályvezetőKapják:

1 . Címzett (ügyintéző: dr. Boros István)
2. Irattár.

A dnkumenlum elektronikusan hllelesltett.
Dúlum: 2022.02.14 14I31355
BorsocLAbaúJ—Zemplén Megyei KormányhlvatalKladmányozta: Bényei Sándor

Agrárügyí Főosztály Erdészeti Oszkáiy
3520 Miskolc Blaskovics u 24. Telefon: (36—46) 581 020 Fax: (36-48) 531 039

$.—



Bélyegző BAZMKH '. 1(2022.02.17. 14.4031) $$$

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

lktatószám: BO/NEF/O763-2/2022 Tárgy: Sajószöged Község — 3 darab, a
Sajószöged !. 27,75 MW, Sajószöged ll. 41,25
MW és Sajószöged lll: 27,00 MW teljesítményű
naperőművek létesítését érintő -
Településrendezési Tervének módosításával
összefüggő környezeti értékelés közegészségügyi
véleményezéseügyintéző:Snellenperger Tünde Hivatkozási szám: l/238-2/2022,Telefon: (36 46) 354—61 1/106. mellék Melléklet:-

dr. Gulyás Mihály, Polgármester Úr részére
Sajószöged Községi Önkormányzat
Sajószöged
Ady E. út 71.
3599

Tisztelt Polgármester Úr!

Sajószöged Község Településrendezési Tervének - 3 darab, a Sajószőged !. 27,75 MW, Sajószőgedll. 41,25 MW és Sajószöged Ill. 27,00 MW teljesítményű naperőművek létesítését érintő —módosítása tárgyában az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2I2005. (l.11.)Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdés által biztosított jogköröm alapján az alábbiszakmai véleményt adom.

Sajószöged Község Önkormányzata a megújuló energia projekt megvalósításával összefüggőtelepülésrendezési eszközök - 3 darab, a Sajószöged !. 27,75 MW, Sajószöged ll. 41,25 MW és___Sajószöged _lll.,,27,00 MW teljesítményű naperőművek létesítésével összefüggő - módosításáróldöntött, a beruházásokkal érintett ingatlanok terület felhasználásának változtatása tekintetében,melyek a 184/2020. (V.6.) Korm. rendelet 1. melléklet 196-209. pontba meghatározottak szerintnemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások közé tartoznak.

A tervezett három naperőmű beruházásból kettő Sajószőged l., Sajószöged II.; a szomszédostelepülések közös közigazgatási határán átnyúlva helyezkedik el, egy pedig - a Sajószőged Ill. -Sajószöged közigazgatási területén belül.
Az eljárás tárgyát képező földrészletek jellemzően általános intenzív és extenzív mezőgazdasági területfelhasználásba soroltak, melyen a naperőmű és kapcsolódó létesítményei (transzformátor állomás)elhelyezhetők. A tervezett terület felhasználás beépítésre nem szánt, különleges megújuló energia-hasznosítási területként kerül szabályozásra.

A területrendezési eljárás szűken értelmezett hatásterülete a beruházás tárgyát képező ingatlanok. Mivela naperőművek elhelyezése a tágabb környezetre is hatással lesznek, így a területi hatásvizsgálat

Népegészségügyi Főosztály3530 Miskolc. Meggyesalja u. 12. Telefon: (36-46) 354 61 1 Fax: (36—46) 858—060



tágabb értelemben vett hatásterülete Sajószöged település teljes közigazgatási területe, továbbá azon
tűlmutatva, a területfoglalás szempontjából tigyelembe kell venni a beruházással érintett szomszédos
települések közigazgatási területét is.

A módosítással érintett területeken tervezett beruházások kapcsán vizsgálni szükséges hogy azok a
314/2005. lI.25.l Korm. rendelet hatálya alá tartoznak-e. Amennyiben igen, úgy a hivatkozott rendelet
1§. (3) bekezdésben foglaltak szerint engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.
Jelen eljárás során tervezett na'óelemes erőmű beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
kömyézethasználati engedélyezési eljárásról szóló módosított 314/2005. (Xll. 25.) Korm rendelet
értelmében engedély köteles tevékenység, amennyiben a létesítmény területfoglalása meghaladja a
jogszabályban előírtakat.

A tervezett napelemes erőművek létesítésére korábban (2021-ben) előzetes környezetvédelmi vizsgálati
dokumentációk készültek a GOLDEN NES SOLAR Kft. (Sajószöged l. naperőmű beruházás) a Peak
NES SOLAR Kft. (Sajószöged ll. naperömű beruházás) és a GP NES SOLAR Kft. (Sajószöged lll.
naperömű beruházás) megbízásából. A Borsod-Abaűj—Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya az előzetes vizsgálati
eljárásokat a Sajószöged l. naperömű beruházás kapcsán a BOI32/OB783-25I2021. számú
határozatával, a Sajószöged ll. naperőmű beruházás esetében a BO/32l06997-27/2021. számú
határozatával és a Sajószöged lll. megnevezésű naperőmű beruházás esetében a BO/32/06784-

24/2021. számú határozatával zárta le.

A vizsgálat során egyik beruházást sem itélték jelentős környezeti hatásúnak, ezért a környezeti
hatásvizsgálati ,,eljárás lefolytatását nem tartották szükségesnek. Ugyanakkor a határozatokban foglalt
követelmények betartása a továbbtervezés során figyelembe veendő és kötelező érvényű.

A területhasználat változás környezeti hatásainak területét alapvetően a tervezett területhasználatböl
eredő légszennyezőanyag kibocsátás és a vonzott forgalomból eredő zaj- és rezgés-terhelés hatása

határozza meg.

!. A beruházás és a működtetés során a káros környezeti, környezet-egészségügyi hatások
elfogadható szinten tartása érdekében az alábbi előíasok betartása szükséges:

1. A kivitelezés és üzemeltetés során meg kell akadályozni a talaj, a felszini és felszín alatti vizek,
valamint a levegő szennyeződését. A talaj, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének
elkerülése érdekében káresemény esetén, amennyiben a létesítés, vagy üzemeltetés során
veszélyes anyag, szennyezés történik, annak azonnali összegyűjtéséről és kármentesítésröl
gondoskodni kell.

2. A veszélyes hulladék gyűjtését, a hulladék fizikai, és kémiai jellegének megfelelően, elkülönítve
kell végezni.

3. A munkaterületeken képződő, különböző típusú hulladékok szelektív gyűjtéséről, valamint azok
rendszeres elszállításáról minden esetben gondosködni kell.

4. A kivitelezés és az üzemeltetés során felhasznált vegyi anyagokra/készítményekre vonatkozóan
gondoskodni kell a kémiai biztonsági előírások betartásáról.

5. Amennyiben a kivitelezési tevékenység során a zajterhelési határértékek a mindenkori
munkaterület környezetében lévő védendő objektum esetében nem tarthatók, úgy ennek
biztosításáról műszaki beavatkozással gondoskodni kell. Amennyiben az építési, telepítési
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tevékenység során a zajterhelési határértékek betartása műszaki beavatkozással nem
megoldható úgy a kivitelezési munkálatok során a zajterhelési határéket túllépő tevékenységek
időpontjáról (kezdete és időtartama) az érintett lakosságot előzetesen tájékoztatni szükséges.

6. A közúti szállítmányozást érintő kapcsolódó közutak környezetében, a környezeti zaj és rezgés
elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7 §. (1) pontja
értelmében, ,,Új tevékenység telepítéséhez és megvalósításához szükséges szállítási
tevékenység hatásterülete az a szállítási útvonalakkal szomszédos, zajtól védendő terület,,
amelyen a szállítási, fuvarozási tevékenység legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-
változást okoz".

7. Légszennyező anyag a munkagépek valamint a szállítójárművek forgalma miatt kibocsátásra
kerülhet jellemzően nitrogén-dioxid, szénmonoxid, korom és szálló por kibocsátás tekintetében,
A környezeti levegő további terhelése érdekében az építési, kivitelezési munkák során meg kell
akadályozni a környezeti levegő olyan mértékű terhelését, amely lakott területen, határértéken
felüli légszennyezettséget okozna. Száraz, szeles időben a kiporzás megfelelő szinten tartását a
munkaterület locsolásával kell biztosítani. A szállítójárművek, munkagépek folyamatos
tisztántartásával, sebességkorlátozásával, szállítás során ponyvás takarással kell a környezetbe
jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.

8. A tervezett napelemes kiserőmű területéről illetve annak kiszolgáló épitményeiröl elfolyó
csapadékvizek kezeléséről gondoskodni szükséges.

9. A tervezési terület vízellátását és szennyvízelvezetését a meglévő közműhálózatra történő
csatlakozással kell biztosítani, amennyiben ez nem lehetséges úgy a képződött szennyvizek
ártalommentes elhelyezéséről gondoskodni szükséges.

10. A kivitelezés és üzemeltetés során a dolgozók részére ivóvíz minőségű vizet, az illemhely
"**—használatot, továbbá a keletkezett szennyvíz gyűjtését és elszállítását a talaj és a felszín alatti

vízkészlet szennyezését kizáró módon kell biztosítani.

ll. Fentiek alapjául a következő jogszabályi előírások szolgálnak:

A felszin alatti vizek, a kitermelés előtt álló víz minőségének védelméről, az egyes védőidomokban,
védőterületeken végezhető tevékenységekről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)
Korm. rendelet 8. § c) pontja, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §—a és 14. § (1) bekezdései
rendelkeznek. A földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges
határértékeit és a szennyezések mérését a 6/2009. (IV. 14.) KvVM—EüM—FVM együttes rendelet 1. § (1)
bekezdése a), b) pontja rögzíti.

A munkavégzéshez, a gépek és a napelem park üzemeltetéséhez kapcsolódóan keletkező veszélyes
hulladékok gyűjtésére, kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §-a tartalmaz előírásokat.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelmények tekintetében a 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet tesz előírásokat.

A veszélyes anyagokkal, készítményekkel való tevékenységet a kémiai biztonságról szóló 2000. évi
XXV. törvény, és a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenység
bejelentéséről, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások,
illetve tevékenységek részleteüs szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet szabályozza.



A fent írtak mellett be kell tartani a zajtól védett területeken ,,a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról" szóló 27/2008. (Xli.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklete
által tartalmazott zajforrások zajterhelési határértékeit.
A környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet alapján, a
zaj — és rezgésvédelmi követelmények teljesítése érdekében a területrendezési tervek készítésekor a
Korm. rendelet előírásait figyelembe kell venni zajforrások helyének kijelölésekor, zajforrások és
védendő létesítmények egymáshoz képest történő elhelyezésekor.
A 93/2007. Xll.18.) KvVM rendelet rendelkezik a zajkibocsátási határértékek megállapításának valamint
a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról.

A környezeti levegő minőségének védelmére vonatkozó előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010.
(Xll. 23.) Korm. rendelet 5. § (1 )-(4) bekezdése és a Ievegőterheltségi színt határértékeiről, a helyhez
kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeíről szóló 4/2011. (l. 14.) VM rendelet 7. §—a
tartalmazza.

A szolgáltatott ivóvíz minőségének ki kell elégítenie az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés
rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Kormányrendelet előírásait, a közcsatornába engedett szennyvizek
minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok kíbocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (Xll.25.) KvVM rendelet előírásait.

Továbbá, a módosítással érintett területek esetében vizsgálni szükséges, hogy az Észak-
magyarországi Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő vízlétesltmény, vízfolyás nem érinti, továbbá a
nevezett ingatlanok nagyvízi mederrel nem érintettek és belvízzel sem veszélyeztetettek valamint felszín
alatti vízbázis kijelölt hidrogeológiai védőidomát, védőterületét nem érinti, illetve felszini ivóvízbázis
kijelölt védőterületen nincs rajta.
Amennyiben a tervezési területek ivóvízbázis hidrogeológiai védőterületet érintenek a kőmyezeti
hatásvizsgálati és az egységes kőmyezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (Xil.25.)
Korm. rendelet alá eső tevékenységek esetében - az egészségügyi határértékek betarthatósága
érdekében, valamint a felszín alatti vizek, vízbázisok védelem érdekében - az üzemszerű működés
közbeni kibocsátások egyedileg vizsgálandók.

ill. Környezeti vizsgálat szükségessége kérdésében az alábbiakban tájékoztatom

A Rendelet 4. § [21 bekezdése értelmében, a jelentős környezeti hatás eseti meghatározása
tekintetében az alábbi közegészségügyi véleménjg adom:

Szakterületem vonatkozásában a módosításból eredő környezeti hatások jelentőségét a
véleményezésre bocsájtott megkeresésben foglaltak alapján tudtam megítélni.

A módosítással érintett területeken végbemenő beruházások során a várható környezeti hatásokat fel
kell becsülni és minimalizálni kell azokat. A tervezett fejlesztési munkálatokat úgy kell megvalósítani,
hogy a jelenleg fennálló környezeti viszonyoknál rosszabb környezet-és humán egészségügyi állapotot
ne okozzon, a területén élő lakosság egészségkockázata ne növekedjen.

Amennyiben a tervezett beruházások, lakóterületeket és az ott élő lakosság egészségügyi
kockázatát kedvezőtlenül nem érinti, továbbá a rendezéssel érintett területek szabályozása,



jelentős többlet környezetterheléssel nem jár, úgy a módosítások közegészségügyi, környezet
egészségügyi szempontból a fentebb írott előírások betartása mellett nem kifogásolhatók.

A Rendelet 1. § (3) bekezdése alapján környezeti vizsgálat lefolytatását környezet és település-
egészségügyre kiterjedően nem tartom szükségesnek.

Amennyiben a kömvezeti vizsgálat lefolvtatása mellett döntenek. úcw annak kidolaozása során a
Rendelet 4. számú mellékletében foolalt általános tartalmi követelmények szakterületemet érintő
elemzési pontiaival eavetértek.

Sajószöged Község településrendezési eszközeinek módosltásával összefüggő környezeti vizsgálat
szükségessége tárgyában közegészségügyi, kömyezet—egészségügyi szempontból egyéb észrevételt
nem teszek.

Miskolc, 2022. február ,,/7- ,,

Tisztelettel:

dr. Alakszai Zoltán kormánymegbízott
nevében és megbízását a; XX

, * , _ A' Xx(' C/jJ—jré'é- xáűx

Dr'. Asztalos Ág ' _ 7 —
föosztályveze és: i
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Sajószöged
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3599

Tisztelt Polgármester Úr!

Sajószöged Község Önkormányzata a hatályos településrendezési eszközök módositását határozta el
napelemes kiserömű létesítése céljából, a területfeihasználás módositása miatt.
A településrendezési eszközök módosításához megkezdték ,,az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról' szóló 212005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Körny. R.) szerinti
környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésére irányuló eljárás lefolytatását.

A település egy részére készülő szabályozási tervnél a Körny. R. t. § (3) bekezdése a) pontja
értelmében várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a
környezeti vizsgálat szükségessége. A döntéshez a Körny. R. 4. § (2) bekezdése szerint a kidolgozó
kikéri az illetékes szervek véleményét arról, hogy várható-e jelentős környezeti hatás, vagyis szükséges-
e a környezeti vizsgálat elkészitése.
A Körny. R. 3. számú melléklete ll. 2. pontja alapján az épített környezet védelmére kiterjedően a
véleményezésben részt vesz érintettség esetén az állami főépltészi hatáskörben eljáró megyei
kormányhivatal.

A Sajószögeden tervezett megújuló energia projektet a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánította, az érintett terület helyrajzi számai megjelennek a megújuló energia
projektek megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 184/2020.(V.6.) Korm. rendelet 1. mellékletében.

A megküldött tájékoztatás szerint a módosítás Sajószöged község közigazgatási területén belül három
területet érint. Mindhárom tervezett naperömű 5—50 MW tervezett teljesítményű, melyből kettő a
szomszédos települések közös közigazgatási határán átnyúlva helyezkedik el, ez pedig, sajószögedi
közigazgatási területen belül.

Állami Főépítészi Iroda
3530 Miskolc, Csizmadia köz 1. Telefon: 636146) 514—638 e-mail: allamifoepiteszgborsodgolu



A tervezett naperőművek helyrajzi számai, tervezett teljesítménye és területfoglalása:

: A tervezett naperőmű !

j— _ Sajó- §
.

szögedet

' megnevezése . érintett helyrajzi számai érintő
területe

, ___ _ ____ __ __ __ _ (ha)

I,,Sajószögedl." 0122/4, 0122/5, 0122/6, 0122/7, 012218, 0122/9, 0122/13I 27,75MW .

tervezett '
teljesitmenye

13,156 _
i 41,25MW i 24243

27 MW ' 36,556 ![ ,,Sajószőged li." ! 084/9 egy része

. ,,Sajószöged Ill." 079/3, 07914, 079/5, 079/6, 079110, 079/11, 079/12

A kidolgo_zó által készített módosítással kapcsolatos tájékoztatást az alábbiakban foglalom össze.

Az érintett földrészletek hatályos tervi besorolása:

- ,,Sajószöged í." naperőmű:"Má—l" - jelű általános mezőgazdasági terület intenziv használattal és

természetközeli terület,

. ,,Sajószöged ll." naperőmű: ,,Má—E" -jelű általános mezőgazdasági terület extenzív használattal,

. ,,Sajószőged lil." naperőmű; ,,Má-l" - jelű általános mezőgazdasági terület intenziv használattal

A naperőmű park kialakításához az érintett területeken a településszerkezeti terv területfelhasznáíási

besorolásának, a szabályozási terv övezeti besorolásának megváitoztatása és a Helyi Épitési

Szabályzat kiegészitése szükséges.

A tervezett területfelhasználás ,,K-en" - jelű beépítésre nem szánt különieges megújuló energia-

hasznositási terület, melyen elhelyezhetöek a naperőmű és kapcsolódó létesítményei (pl. transzformátor

alállomás). A ,,Sajószöged l." megnevezésű naperőmű területén 0122/13 hrsz.-ú földrészlet északi

részén transzformátor aláilomás létesítése tervezett. Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

A tervezett napelemes erőmű létesítésére korábban 2021-ben előzetes környezetvédelmi vizsgáiati

dokumentáció készült az GOLDEN NES SOLAR Kft., a Peak NES SOLAR Kft, és a GP NES SOLAR Kft.

megbízásából. A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály határozatai alapján megáiiapításra került, hogy egyik beruházás sem

jelentős környezeti hatású, igy a megvalósításhoz környezeti vizsgálat lefolytatása nem szükséges.

A ,,Sajó92öged ll." kapcsán megállapításra került, hogy a naperőmű Nemesbikk közigazgatási területére

eső részén vizes élőhely ,,mocsárrét—folt" található, melynek elkerülését lehetőség szerint meg kell oldani.

A megküldött tervdokumentáció kijelenti, hogy

— Az előzetes vizsgálati eljárások során megállapítást nyert, hogy a tervezett beruházások jelentős

környezeti hatással nem járnak, illetve a szükséges előírásokat a hatóságok megtették.

— A várható környezeti hatások nem adódnak össze és nem erősítik fel egymást, valamint az

országhatáron nem terjednek át. Az üzemelés során keletkező hatások nyomon követhetőek.

— A tervezett beruházás az emberi egészségre, a környezetre nem jelent kockázatot.

A napelemes kiserőművek elhelyezkedése a természetvédelmi területeket lehetőség szerint elkerülik,

csak a ,,Sajószöged ll." megnevezésű naperőmű területe érint országos ökológiai hálózatba tartozó

ökológiai folyosót.
A napelemes kiserőművek területére előzetes régészeti dokumentációk készültek, az új régészeti

lelőhelyek beazonositásra kerültek. Védelmük a jogszabályokban meghatározottak szerint biztosított. A



,,Sajószöged l." erőmű területét érintően egy új régészeti lelőhely került lehatárolásra: ,,Nagy temető ll."
néven. A ,,Sajőszőged Ill." erőmű területét egy nyílvántartott régészeti lelőhely, a "Béla-halom" érinti, és
két új lelőhely, a ,,Béia-halom ii." és a Béla-halom Ill." került felkutatásra.
A felkutatott és nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a településrendezési eszközök módosítása során fel
kell tüntetni, az őrökségvédelmi hatóság által kért intézkedéseket el kell végezni.

A tárovi módosításokhoz a R. 4. § l21 bekezdése értelmében. a várható környezeti hatás
ielentőségének eldöntéséhez—az_aábbi véleményt adom:
Tekintettel a módosítás jellegére és a fenti megállapításokra a módosítás eredményeként végbemenő
változás az épített kőmyezetre nézve negativ kőmyezetkárositó hatást előreláthatólag nem fog
eredményezni.
Az érintett területen a településrendezési eszközök tervezett változásából adódó várható környezeti
hatás mértékét — az épített környezet védelme szempontjából — a dokumentáció alapján nem ítélem
olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tenné.

A Kömy.R. 5. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint a véleménykérés után indokokkal alátámasztott
önkormányzati döntést kell hozni a környezeti vizsgálat szükségességéről vagy annak elvetéséről. Az
önkormányzati határozatot és annak indokolását hlvatalunknak is mg kell küldeni a Kömy.R. 5. § (3)
bekezdésének értelmében.

Miskolc, 2022. február 18.

Dr. Aiakszai Zoltán
kormánymegbizott

nevében és megbízásából , ,—

Kiser Lá'lszló"'-._l__- !
állami főéol'tész '*-.._l_1

!
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Sajószöged Községi Önkormányzat hatályos településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv,,
helyi építési szabályzat és szabályozási terv) több részterületet érintő módosítását tervezi, amely
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésl stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 32. §—a értelmében tárgyalásos eljárás szerint történik.
Megkereső levelükben Föosztályunk véleményét kérték azzal kapcsolatban, hogy a megjelölt tervezési
területekre szükséges-e környezeti vizsgálat munkarész készítése.
A területfelhasználás változással érintett földrészletek: 0122/4, 012215, 0122/6. 0122/7, O122l8, 0122/9,
0122/13, 08419 hrsz.-ú földrészlet egy része, 079/3, 07914, 079/5. 07916, 079110, 079111 és
079112 hrsz.-ú földrészlet.
A településrendezési eszközök módosltása _orán az alábbiakat javasoljuk figyelembe venni:
Természet- és tájvédelmi szempontból:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (l. 11.) Korm. rendelet 1. §
(3) bekezdése szerint természet— és tájvédelmi szempontból a megjelölt (tervezési) területekre
nem tartjuk szükségesnek környezeti vizsgálatok elvégzését/készítését.
Levedötisztasáa—védelmi szempontból:

Sajószöged község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos véleménykérés ügyét
levegőtisztaság- és zajvédelmi védelmi szempontból az alábbi jogszabályok és előírások betartásával
nem kifogásoljuk:
—- A településrendezési eszközök módosításánál figyelemmel kell lenni arra, hogy a levegőterheitségi

szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontfo'rrások kibocsátási határértékeiről szóló
412011. (l. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (l. 14.) VM rendelet] és a levegő védelméről
szóló 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet ja továbbiakban: 306/2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet]
előírásai ne sérüljenek.

— Levegőtisztaság—védelmi szempontból a Iégszennyezettség a 412011 (l.14.) VM rendelet
1. sz. melléklete által szabályozott.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hultadékgazdélkodási Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Teleion: (36-46) 517-300 Fax: (3646zl517-399 KRlD: 521057758
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— A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, és
olyan építmények helyezhetők el, amelyek légszennyező-anyag kibocsátása, légszennyezettségre
gyakorolt hatása a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait teljesiti, környezetveszélyeztetést
nem okoz.

— A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, valaminta levegö
lakosságot zavaro bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely
légszennyezettséget okoz.

— Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki,
működtethető és tartható fenn. A- diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz
forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztán tartásáról gondoskodik
a 306/2010.(Xll. 23.) Korm. rendelet 26. §—a értelmében.

A módosítások készítésénél zajvédelmi szempontból az alábbiak figyelembevételét javasoljuk:
Jogszabályi előírások:

1. 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet ,,A környezeti zaj és rezgés elleni védelem szabályairól"
A zaj— és rezgésvédelmi követeimények teljesítése érdekében a területrendezési tervek készítésekor
a Korm. rendelet előírásait figyelembe kell venni zajforrások helyének kijelölésekor, zajforrások és
védendő létesítmények egymáshoz képest történő elhelyezésekor. Amennyiben csendes övezet és
zajvédelmi szempontból fokozottan védett terület kijelölésére kerül sor, a Korm. rendelet előírásai
szerint kell eljárni.

2. 27/2008. (Xll. s.) KvVM-Eüivl együttes rendelet a zaj— és rezgésterhelési határértékek
megállapításáról.
A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékeket a 27/2008. (t. 3.) KvVM-EDM együttes rendelet
mellékletei tartalmazzák: 1. sz.: ipari zaj, 2. sz.: építési zaj, 3. sz.: közlekedési zaj. Kulturális
fesztivátok vonatkozásában a határértékeket a 2. § (4) bekezdés tartalmazza.

3. 93/2007. (Xll; 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valaminta zaj— és
rezgéskíbocsátás ellenőrzésének módjáról.
Zajvédelmi tekintetben nem javasolt, gazdasági, ipari területek közvetlen kapcsolata falusias,
kertvárosias, üdülő területekkel.

_Hulladagazdálkodási szem.-M;
A tervezett fejlesztéseket nem kifogásoljuk, azzal, hogy a tervek megvalósulásával közvetlenül vagy
közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők kapcsán az alábbi hulladékgazdálkodásí szempontok, ill.
előírások érvényesülése is szerepet kap.

A településrendezési eszközök módositásához felhíviuk a fiovelmet az alábbiakra:
— A megvalósítani tervezett fejlesztések, tevékenységek megválasztásánál folyamatosan

figyelemmel kell lenni a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (HL) valamint a végrehajtására
kiadott jogszabályokban foglalt tárgyra vonatkozó előírásokra.

— Figyelembe kell venni továbbá 'a hülladékgazdálkodási tervekre és a megelőzést programokra
vonatkozó részletes szabályokról szóló 310/2013. (Vlll. 16.) Korm. rendeletet.

Földtani közeo védelme szemnontíából:
—- A településrendezéssel érintettíterületen a környezeti elemek minőségének megóvása érdekében,

csak olyan építmények, illetve azokhoz tartozó létesítmények, tevékenységek megvalósítása,
üzemeltetése engedélyezhető, amelyek ellenőrzött körülmények közötti működtetése hosszú
távon sem veszélyezteti a földtani közeg jó állapotának, továbbá az általános normatív emben'



elvárások és a vonatkozó hatályos jogszabályokban megfogalmazott környezeti célkitűzésekteljesülését.
— A környezeti előírásokat is kielégítő normatív célkitűzések megfogalmazása során a földtani közegvédelme szempontjából figyelembe kell venni . a felszin alatti vizek védelméről szóló219/2004. (Vll. 21 .) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.

A tervezett napelemes erőművek létesítésére 2021-ben előzetes környezetvédelmi vizsgálatidokumentációk készültek a GOLDEN NES SOLAR Kft (Sajószöged l.), a Peak NES SOLAR Kft.(Sajószöged ll.) és GP NES SOLAR Kft. megbízásából. A Borsod—Abaúj-Zemplén MegyeiKormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az előzetesvizsgálati eljárásokat a Sajószöged !, megnevezésű naperőmű kapcsán a 80/32/06783—25/2021. számúhatározatával, a Sajószöged ll. megnevezésű naperőmü vonatkozásában a BO/32/06997-27/2021.számú határozatával, valamint a Sajószöged ill. megnevezésű naperömű kapcsána BO/32/06784—24/2021. számú határozatával zárta le. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogya_telegulésregdezési eszközök összhangja nem biztosított, ezért kizáró ok merült fel, azonban egűMházást sem itélték jelentős kornvezeti hatásúnak. ezért a környezeti hatásvizsgálati eljáráslefolytatását nem tagottgk szükségesnek.
Fontos megjegyezni, hogy a Sajószőged ll. erőmű kapcsán a Nemesbikk közigazgatási területére esőrész esetében vizes élőhely ,,mocsárrét—folt" került meghatározásra, melynek elkerülését lehetőségszerint meg kell oldani, továbbá a Sajószöged ll. erőmű kapcsán az előzetes vizsgálati dokumentációbanmeghatározott területhez képest változás következett be a tervezett naperőmű területfoglaiása'ban.Ezáltal Sa'lőszőged esetében a 084/9 hrs_z_.-_ú földrészlet 1. melléklet szerinti részét érinti a naperőműprojektje, mely az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója övezetének részét képezi.Erre a területre Főosztályunkon előzetes vizsgálati _eú'ágíst kezdeményezett a beruházó, amely80/32/01260/2022. ügyiratszámon folyamatban van.
Felhívom a ügyeimet. hogy _a Saíószöged 0122/9 hrsz.-ú _területet nem tartalmazz_aa 30/32l06783-2512021. előzetes környezetvédelmi vizsgálati eliárástjezáró határozat.
Felhlvjuk a figyelmet, hogy a módosítással érintett területeken esetlegesen a későbbiekben tervezettberuházások kapcsán vizsgálni szükséges, hogy azok a 314/2005. (Xll. 25.) Korm. rendelet hatálya alátartoznak—e. Amennyiben igen, akkor a hivatkozott rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerintiengedélyezési eljárást kell lefolytatni.
Fentieket kérjük a településrendezési terv módosítása során figyelembe venni, és az elkészült terveketa környezetvédelmi hatóság részére megküldeni véleményezésre. Az eljárás további szakaszaiban résztkivánunk venni. A tervdokumentációt elektronikus formában kérjük.

Miskolc, 2022. február 21.

dr. Alakszai Zoltán
dem?__mkormánymegbtzott

.egeg és megbízásából:
az .!.
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