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Székhelyén

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott  számú  megkeresésére  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes
településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: Rendelet) alapján katasztrófavédelmi szempontból az alábbi írásos véleményt
adom: 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatás-, illetve illetékességi
körébe tartozó szakmai, ágazati, jogszabályi és egyéb követelmények az alábbiak:

Tűzvédelem:

1. A meglévő és újonnan épülő épületek között az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
szóló  54/2014  (XII.5.)  BM  rendelet  (a  továbbiakban:  OTSZ)  előírásai  szerinti
tűztávolságot kell tartani.

2. Amennyiben  valamely  út  megszüntetése  tűzcsapot  érint,  a  tűzcsapnál  a  tűzoltó
gépjárművek részére a felállási  helyet  biztosítani kell.  A megszüntetésre,  átépítésre
kerülő tűzcsapoknál  az illetékes  elsőfokú hatóság (katasztrófavédelmi  kirendeltség)
engedélye szükséges.

3. Amennyiben az átalakítás tűzcsapot érint, a tervezési területen a meglévő föld alatti
tűzcsapokat föld felettire kell cserélni az OTSZ 75. § (2) bekezdése alapján.

4. Új  építmények  környezetének  tervezésekor  a  tűzoltógépjárművek  nem  rendszeres
közlekedésére és üzemeltetésére a területet és az utat biztosítani kell.

5. A tűz elleni  védekezésről,  a  műszaki  mentésről  és  a  tűzoltóságról  szóló 1996.  évi
XXXI.  törvény  (a  továbbiakban:  Ttv.)  29.  §  (1)  bekezdése  az  önkormányzat
feladataként határozza meg a településen az oltóvíz nyerési lehetőségek biztosítását,
ezért a vízhálózat átalakítása, korszerűsítése esetén az OTSZ előírásai alapján kell az
oltóvizet biztosítani.
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6. A  munkálatok  során  az  érintett  építményekhez  vezető  utakat  szabadon  és  olyan
állapotban  kell  tartani,  amely  alkalmas  a  tűzoltógépjárművek  közlekedésére  és
működtetésére,  valamint  a  közterületi  tűzcsapokat  állandóan  hozzáférhetően  kell
tartani, azokat eltorlaszolni még ideiglenes jelleggel sem szabad az OTSZ 72. § (8)
bekezdése alapján.

7. Az építéssel járó útlezárásokat és vízelzárásokat a munka megkezdése előtt 48 órával,
valamint  az  elzárások  befejezését  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Műveletirányítási Ügyelet részére, szóban a
06-56-510-045-ös telefonszámon azonnal, azt követően pedig írásban be kell jelenteni,
mivel a Ttv. 6. § (2) bekezdése alapján szükséges, hogy a Megyei Műveletirányítási
Ügyelet az útlezárásokról és a vízelzárásokról pontos információkkal rendelkezzen.

8. A  katasztrófaveszély  elkerülése  érdekében  a  településrendezési  terv  eszközeinek
módosítása  során  figyelembe  kell  venni  az  ár-  és/vagy  belvíz  által  veszélyeztetett
területeket.

Iparbiztonság:

Jászivány  Községi  Önkormányzatától  a  JIP/124-15/2019  számú  ügyiratban
érkezett TRT eljárással  kapcsolatos adatszolgáltatási  kérelmét áttekintettem, a
kérelemmel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom:
 
1.  A  település  vonatkozásában,  a  korábbi  évek  statisztikai  adatainak
figyelembevételével a területen a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) IV.
fejezete és a a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről
szóló 219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: R.)  alapján  besorolt és
nyilvántartott üzem nem     működik.

A 219/2011.  (X.  20.)  Korm. rendelettel (a  továbbiakban:  Rendelet)  – a  veszélyes
anyagokkal  kapcsolatos  súlyos  balesetek  elleni  védekezésről  –  a  SEVESO  III.
Irányelv  beültetésre  került  a  Magyar  jogrendbe. A Rendelet  meghatározza  a
veszélyes  üzemekkel  kapcsolatos  hatósági-engedélyezési  eljárásokat,  valamint  a
hozzájuk kapcsolódó egyéb jogi aktusokat. A jogszabály III. fejezetének 11 alpontja
foglalkozik  a  településrendezési  tervezéssel,  mely  során  az  iparbiztonsági
hatóság:

28. § (1) A hatóság a biztonsági jelentés vagy a biztonsági elemzés alapján - annak
feltételek  nélküli  elfogadását  követően  -  külön  döntésben  jelöli  ki  a  veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzem körüli veszélyességi övezet határait.
(2) A  hatóság  a  veszélyességi  övezet  határairól  tájékoztatja  az  érintett
polgármestert, és kezdeményezi a veszélyességi övezet településszerkezeti tervben
való  feltüntetését. A  hatóság  a  veszélyességi  övezet  kijelöléséről  tájékoztatja  a
megyei  területfejlesztési  tanács  tagjaként  eljáró  megyei  közgyűlés  elnökét.  A
polgármester  a  tájékoztatást  követően  haladéktalanul  értesíti  a  hatóságot  a
veszélyességi  övezet  településszerkezeti  tervben  történő  feltüntetésének  várható
időpontjáról.
(3) A polgármester  a  veszélyességi  övezet  28.  §  (1)  bekezdése  szerinti  kijelölését
követően,  függetlenül  annak  településszerkezeti  tervben  történő  feltüntetésétől  a
veszélyességi  övezet  határán  belüli  területen  történő  esetleges  fejlesztések  során
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figyelembe  veszi  a  veszélyességi  övezet  határait,  és  a  fejlesztésekről  a  fejlesztés
engedélyezése előtt kezdeményezi a 29. § (1) bekezdése szerinti bizottság létrehozását.
(4) A  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó  üzem  veszélyességi  övezete  határainak
kijelölését,  vagy  azok  módosítását,  törlését  követően  a  hatóság  megvizsgálja  a
veszélyeztetett  települések  településszerkezeti  tervét.  Amennyiben  a
településszerkezeti  tervben nem vették kellő  mértékben figyelembe a veszélyességi
övezetben  lehetségesen  fellépő  károsító  hatásokat,  úgy  a  hatóság  erre  felhívja  a
polgármester figyelmét, és javasolja a szükséges intézkedések megtételét.
29. § (1) A veszélyességi övezetben a 7. melléklet 2.2. pontjához tartozó táblázatban
szereplő  fejlesztések  esetében  az  engedélyezési  eljárás  során  az  állásfoglalás
kialakítására  a  polgármester  kezdeményezésére  a  hatóság  bizottságot  hoz  létre  a
környezetvédelmi,  természetvédelmi,  népegészségügyi,  valamint  bányászati
hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, vízvédelmi hatóság, vízügyi
hatóság,  továbbá  a  fejlesztéssel  érintett  települési  önkormányzat  képviselőiből.  A
veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem és a fejlesztő képviselője a bizottság ülésén
részt vehet.
(3) A  bizottság  a  7.  melléklet  2.  pontjában  meghatározott  szempontok
figyelembevételével  hozza  meg  állásfoglalását  a  veszélyességi  övezetben  tervezett
fejlesztésekről.
(4) A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének határán belül
történő fejlesztések során az illetékes polgármesternek biztosítania kell, hogy az (1)
bekezdésben meghatározott bizottsági állásfoglalást követően a tervezett fejlesztésről
az  érintett  nyilvánosság  véleményt  nyilváníthasson.  Ennek  érdekében  a
polgármesternek a fejlesztéshez kapcsolódó dokumentációkat, terveket a 10. melléklet
6.  pontjában  felsoroltaknak  megfelelően  hirdetményi  közzététel  útján  21  napig
hozzáférhetővé  kell  tenni  és  ezen  idő  alatt  azokra  az  érintett  nyilvánosság
észrevételeket tehet.
(5) A  polgármester  biztosítja,  hogy  a  fejlesztéssel  kapcsolatos  döntés
meghozatalakor a bizottsági állásfoglalást és az érintett nyilvánosság észrevételeit
a  tervezett  fejlesztés  kialakításakor  kellő  mértékben  figyelembe  vegyék.  A
polgármester a fejlesztéssel kapcsolatos döntésről tájékoztatja a hatóságot.

A Rendeletben megfogalmazott  eljárási  renden kívül  a település  egyes  területei
használati jellegének jövőbeni kialakítása, módosítása során figyelemmel kell lenni:

a) a  már  működő  küszöbérték  alatti  vagy  veszélyes  anyagokkal  foglalkozó
üzemek elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira;

b) az a) pont szerinti üzemekbe és onnan kifelé történő veszélyes áruk szállítása
során jelentkező veszélyeztető hatásokra;

c) a tervezett küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
várható veszélyeztető hatásaira.

A lakóterületek terjeszkedése, közösségi létesítmények, tömegtartózkodásra szolgáló
építmények létesítése,  tervezése során – a  már működő, vagy tervezett veszélyes
anyagokkal foglalkozó üzemek környezetében – figyelembe kell venni a terület
mikrometeorológiai,  urbanisztikai  és  infrastrukturális  sajátosságait.  Ezen
jellemzők  alapján  a  fejlesztések  a  veszélyes  üzemek  irányába  csak  ésszerű
távolságig történhet.
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Polgári védelem:

Katasztrófavédelmi  szempontból  elsődleges  a  település  besorolása,  amelynek
figyelembevételével készül el a település veszélyelhárítási terve. Ennek készítését a
katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló
2011.  évi  CXXVIII.  törvény  végrehajtásáról  234/2011.  (XI.  10.)  Korm.  rendelet
(továbbiakban: rendelet) írja elő a polgármester részére. A települési veszélyelhárítási
terv  alapdokumentumból  és  kapcsolódó  mellékletekből  áll.  A  települési
veszélyelhárítási  terv  tartalmát  befolyásolja  a  településen  azonosított  kockázati
helyszínek  típusa  és  nagyságrendje.  Ezeket  a  kockázati  helyszíneket  a  területileg
illetékes  katasztrófavédelmi  kirendeltség  (Jászberény  KVK)  nyilván  tartja,  ezeket
évente  ellenőrzi,  valamint  figyelembe  veszi  a  terv  éves  felülvizsgálata  során.  A
nyilvántartások alapján az érintett  településen belvízi-  és téli  kockázati  helyszínt is
nyilvántartanak. A rendelet  26. §  (3) alapján  a települési veszélyelhárítási tervet a
településfejlesztési  és  településrendezési  eszközök  módosítása  tervezés,  valamint  a
települési környezetvédelmi program kialakítása és módosítása során figyelembe kell
venni.  Jászivány  település  esetében  az  érvényben  lévő  besorolási  kategória  (II.).
Jellemzően  az  ár-  és  belvízi-,  valamint  rendkívüli  időjárási  veszélyeztetettség
azonosítható.  A  besorolást  jelentős  mértékben  befolyásoló  veszélyes  üzem  –  a
lakosság veszélyeztetettségét tekintve – nem működik a településen. Amennyiben ez
változna, akkor a működő veszélyes üzem(ek) valamint azok veszélyességi övezetei a
Külső  Védelmi  Tervben  kerülnének  rögzítésre.  A  veszélyességi  övezetekkel
összefüggésben  a  települési  tervezésről  a  veszélyes  anyagokkal  kapcsolatos  súlyos
balesetek  elleni  védekezésről  szóló  219/2011.  (X.  20.)  Korm.  rendelet  28-29.  §
rendelkezik.

 Az  ár-  és  belvízi  veszélyeztetettséggel  összefüggő,  valamint  az  érintett  területtel
kapcsolatos  információk  a  vízkárelhárítási  tervben  találhatók  (a  települési
veszélyelhárítási terv melléklete). 

A  települési  feladatok  között  szerepelnek  a  lakosságriasztó,  riasztó-tájékoztató
végpontok,  működtetése  és  üzemben  tartása.  A nyilvántartások  alapján  az  érintett
településen működik kiépített lakosságriasztó eszköz. A katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 39. § szerint a polgármester a
riasztási  és  veszélyhelyzeti  tájékoztatási  feladatainak  végrehajtása  érdekében
gondoskodik:

a)  a  lakosság  riasztására  szolgáló  és  a  közigazgatási  területén  lévő  saját,  illetve
rendelkezésre  bocsátott  lakossági  riasztó-tájékoztató  végpont  működtetéséről,
üzemképességéről, folyamatos karbantartásáról.

Ezen  végpontok  működőképességét  befolyásoló  változtatások,  –  többek  között  a
településfejlesztéssel  összefüggésben  –  (berendezés  felújítása,  áthelyezése,
megszűntetése,  működésének  ideiglenes  szüneteltetése,  új  berendezés  telepítése)
bejelentési és további kötelezettségekkel járnak.
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Vízügy, vízvédelem:

Jászivány  Község  Önkormányzata  által  benyújtott  településrendezési  tervvel
kapcsolatosan az alábbi véleményt adjuk:

Megalapozó vizsgálat 129. oldal, kérjük javítani:

„A 72/1996.(V. 22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés "C" pontja értelmében az
500 m³/év vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet
kitermelő  kút  létesítését  a  település  jegyzője  engedélyezheti.  Minden  egyéb
esetben  a  Környezetvédelmi,  Természetvédelmi  és  Vízügyi  Felügyelőség  az
engedélyező hatóság.”

Az  engedélyező  hatóság  2014.  január  01-ől  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról
és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos
jogintézményekről”  szóló 314/2012.  (XI.  8.)  Korm.  rendelet  9.  sz.  melléklete
alapján, 

Hatóságunk által vizsgált terület:

1. Vízvédelem: felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi terület, és felszíni
szennyezésre fokozottan érzékeny terület

2. Vízgazdálkodás: vízbázisvédelmi terület

A tervezett fejlesztések kapcsán az alábbi adatszolgáltatást adjuk:

- Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.
20.)  Korm.  rendelet  30.  §  (1)  bekezdés  szerinti  vízgazdálkodási  területek
besorolása nem változhat.

- A  belvízcsatornák  medre  és  parti  sávja,  és  a  vízmű  területe  vízgazdálkodási
területnek minősül.

- A  beépítésre  szánt  területek  csapadékvizeinek  biztonságos,  tűrési  időn  belüli
elvezetését  a  településrész  belvíz-elvezetési  kapacitásának  figyelembe  vételével
kell kezelni. A szükség szerinti fejlesztésről gondoskodni szükséges.

- A településrendezési  terv  készítése  során  változatlanul  figyelembe kell  venni  a
felszín  alatti  vizek  védelméről  szóló  219/2004.  (VII.  21.)  Korm.  rendelet  és  a
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm.
rendelet vízvédelemre vonatkozó előírásait. 

- A település határában húzódó belvízcsatornák kapcsán, a településrendezési terv
készítése  során  figyelembe  kell  venni  „a vizek  hasznosítását,  védelmét  és
kártételeinek elhárítását  szolgáló  tevékenységekre és  létesítményekre vonatkozó
műszaki  szabályokról”  szóló  30/2008.  (XII.  31.)  KvVM  rendelet,  „a  vizek
hasznosítását,  védelmét  és  kártételeinek elhárítását  szolgáló  tevékenységekre és
létesítményekre  vonatkozó  általános  szabályokról”  szóló  147/2010.  (IV.  29.)
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Korm. rendelet  vonatkozó előírásait,  valamint a „nagyvizi meder, a parti  sáv, a
vízjárta  és  a  fakadó  vizek  által  veszélyeztetett  területek  használatáról,
hasznosításáról,  valamint  a  folyók  esetében  a  nagyvizi  mederkezelési  terv
készítésének  rendjére  és  tartalmára  vonatkozó  szabályokról”  szóló  83/2014.
(III.14.) Korm. rendelet előírásait.

- Vízgazdálkodási szempontból tartalmaznia kell a település közigazgatási területén
meglévő  vízgazdálkodási  területek  térképi  megjelölését,  az  országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet 30. §-nak megfelelően.

- 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  szabályokról
szóló  83/2014.  (III.  14.)  Korm.  rendelet,  valamint  a  vizek  kártételei  elleni
védekezésre  vonatkozó  232/1996.  (XII.  26.)  Korm.  rendeletet  figyelembe  kell
venni.

- A vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999.  (VIII.  6.)  Korm.  rendelet  a  települési  vízrendezéssel  összefüggő
fenntartói  feladatokkal  kapcsolatban  tesz  előírásokat,  az  Önkormányzatra
vonatkozó előírásoknak szerepelniük kell a tervdokumentációban.

- A  település  besorolását  a  belvíz-veszélyeztetettség  szempontjából,  valamint
besorolás  a  belvízvédelmi  szakaszokba,  a  települések  ár-  és  belvíz
veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-
BM együttes rendelet alapján történik, illetve hogy a település milyen kategóriába
tartozik. A külterületek belvízzel veszélyeztetett területeinek térképi megjelenítését
fel kell tüntetni.

- A  tervezett  felülvizsgálat  során  fokozott  figyelmet  kell  fordítani  a  fejlesztési
területek  közműellátásának  fejlesztésére,  így  a  terület  ivóvízellátására,
szennyvízelvezetésére.  A  változtatással  az  érintett  területek  csapadék-  és
belvízelvezető rendszerét is ennek megfelelően kell kialakítani. 

- A területen található kutak védőidomának felszíni metszete nincs. „A vízbázisok, a
távlati  vízbázisok,  valamint  az  ivóvízellátást  szolgáló  vízilétesítmények
védelméről”  szóló  123/1997.  (VII.  18.)  Korm.  rendelet  előírásai  a  kutak
vonatkozásában az irányadók.

- A  felszín  alatti  vizek  érzékenysége  szempontjából  Jászivány  település  a  II.
(érzékeny) kategóriába tartozik.

- Külterületen a telek tulajdonosa köteles a keletkező szennyvíz, trágya, hígtrágya,
egyéb  hulladékok  ártalommentes  átmeneti  tárolásáról,  kijelölt  telepre  történő
szállításáról, illetve hasznosításáról gondoskodni.

- Az  önkormányzatnak  közszolgáltatás  keretében  kell  a  Települési  Folyékony
Hulladék (TFH) gyűjtését megszervezni, a TFH szállítása, és elhelyezése csak  a
nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére  vonatkozó
közszolgáltatási  tevékenység  részletes  szabályairól  szóló  455/2013.  (XI.  29.)
Korm. rendeletben meghatározottak szerint történhet.

Az építéssel érintett területek csapadékvizeinek elvezetéséről gondoskodni szükséges.
Ipari  üzemegységek  létesítése  során  ki  kell  alakítani  a  csapadékvíz  elvezetését
szolgáló  rendszert.  A  már  meglévő  csapadékvíz  elvezető  rendszerek  további
fejlesztésének  lehetőségét  is  figyelembe  kell  venni.  Gondoskodni  szükséges  a
csapadékvíz elvezető hálózatok megfelelő állapotban tartásáról. 
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Figyelembe  kell  venni  a  település  határában  húzódó  belvíz-  és  öntözőcsatorna
rendszerek elhelyezkedését, valamint a terület lefolyási viszonyait.

A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánok venni.

A 2/2005.  (I.11.)  Korm.  rendelet  szerinti  környezeti  vizsgálat  elkészítését  nem tartom
szükségesnek.

Hatásköröm  és  illetékességem  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 24. § (1) bekezdésén, a 234/2011.
(XI.  10.) Korm. rendelet  3. § (3) bekezdésén és az 1. melléklet  a) pontján,  a Rendelet  9.
számú mellékletén alapul.
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