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3.1 A településrendezési terv felülvizsgálata
készítésének indoklása
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 63/2009. (II. 26.) Kt. határozat alapján
döntött a településrendezési terv módosításáról és a fejlesztés területeiről. A határozat szerint felsorolt 13 db módosítás területét a szabályozási terv jelöli.
Fenti igények az önkormányzati egyeztetések során pontosodtak, ennek alapján
Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2009. június 25-i ülésén megtárgyalta és
elfogadta a tervezési program szerint elkészített munkaközi szabályozási tervet és
HÉSZ tervezetet. Az ülésen döntött arról is, hogy a program alakítása érdekében az
érintett lakosság bevonásával közmeghallgatást tart. Ennek eredményeként kialakult
a végleges tervesési program, amely szerint a szabályozási tervet pontosítottuk, ill.
ennek alapján készült a településszerkezeti tervi módosítás.
A módosítási igények között utolsóként szereplő (Torzsás zug) igényhez időközben
felmerült, hogy a többi holtág területére vonatkozóan is meg kell vizsgálni az üdülőterület kialakításának lehetőségét.
A tervjavaslat az egyeztetéseknek megfelelően megvizsgálta és így tartalmazza a
fejlesztéseket.
A változtatási igényekben nem szerepelt több fontos településszerkezetet is érintő
elhatározás, amelyeket a terv tartalmaz és az egyeztetések során elfogadottá váltak.
Ezek a következők voltak:
− alternatív útvonal-vezetési (és szabályozási) tervjavaslat az OTrT-ben és a megyei területrendezési tervben azonos nyomvonallal jelölt 46. sz. út városi elkerülő
szakaszára,
− a belterülettől délre lévő területek fontosabb útjainak (országos mellékutak) öszszekötése, az Öregszőlők területrész jobb megközelítése, a regionális hulladékkezelő városi belső úthálózatot elkerülő megközelítése,
− a terv javaslatot ad a vasút két oldalán lévő területek összekapcsolására (személygépjármű űrszelvénnyel) vasúti aluljáróval. A Gyomai Kossuth utca összekötése az Ipari park körforgalmával, tovább vezetve az Újkert sor, Selyem utca, Fő
út felé jelentős városszerkezeti (személygépjármű, kerékpár, gyalogos) elem
Gyoma és Endrőd egységének erősítésében.
− a hatályos tervek (településszerkezeti terv) nem tartalmazták a települési gyűjtőút-hálózatot, amelyet pótolni kellett,
− a hatályos tervben jelölt, településszerkezeti tervlapon területfelhasználásba sorolt, a szabályozási terven szabályozási tervkészítési kötelezettségi területekre a
javaslatokat elkészítettük,
− a módosításoknak és az egyeztetéseken felmerült igényeknek megfelelően változtattuk a településszerkezeti tervi leírást, valamint a Helyi Építési Szabályzatot,
− a jogszabályi változásoknak megfelelően alakítottuk a településszerkezeti tervet,
szabályozási tervet és HÉSZ-t,
− az aktualizált örökségvédelmi hatástanulmány a korábbi örökségvédelmi hatástanulmány alapján és a mai állapotok szerint pontosítja és kiegészíti a helyi védett
épületekre vonatkozó javaslatot, a régészeti területeket a mai állapot szerint jelöli.
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Előzőek értelmében a településrendezési terv készítésére vonatkozó, 63/2009. (II.
26.) Gye. Kt. határozat szerinti tervezési program az időközbeni egyeztetések, a
2009. június 25-i Kt. határozat és lakossági közmeghallgatás alapján a következők
szerint pontosítható:
1. Fürdő környéke – sportpálya területe:
Meg kell határozni a beépítés paramétereit (Különleges – fürdő, szálláshely, 10 5
m max. építménymagasság, 15 % max. beépíthetőség, 3000 m2 legkisebb új telek kialakíthatóság). A holtági gyalogos és kerékpáros híd folytatásaként ki kell
szabályozni a közparkon átvezető, Vidovszky utca irányába haladó gyalogos és
kerékpárutat. A meglévő étterem a közparkterület egy részével kibővítve ugyanebbe az övezetbe sorolandó.
A Semmelweis utca túloldalán lévő Különleges – szabadidő, sport rendeltetésű
övezetben 7,5 m legnagyobb építménymagasság, 10 %-os legnagyobb beépíthetőség és 4000 m2 legkisebb telekterület alakítható ki.
2. Fürdő területén lévő Ee övezet:
A hatályos terv a fürdőterület egy részét egészségügyi erdőterületbe sorolta. A
módosítási igény szerint a terület célszerűen a fürdőhöz tartozik. Az 1. pontban
meghatározott 15 %-os maximális beépíthetőség mellett a meglévő növényállomány megfelelő védelme biztosítható.
3. Az Ifjúsági tábor és a Hármas-Körös gátja közötti terület:
A terület tervezett rendeltetése Különleges – szabadidő, sport, szálláshely, az
építhető legnagyobb építménymagasság 7,5 m, a beépíthetőség és a telekméret
az ifjúsági tábor oldalán 15 % és 4000 m2, az út túloldalán lévő területen (melyből
a távvezeték közterületi kiszabályozása megtörtént) 25 % és 2000 m2 lehet.
4. Fáy utca végén lévő belterületi mezőgazdasági kiskertes övezet:
Az igény szerint a kertvárosias lakóterület folytatásaként 6,5 m legnagyobb építménymagasságú, 30 %-os beépítettségű és legalább 550 m2 telekterületű építési
övezet alakítandó ki. A Fáy utca folytatása a holtágig, a végén kiszélesítve szabályozandó, a telkek további felosztását a nem kötelezően kialakítandó magánút teszi lehetővé.
5. A Hantoskerti utca folytatása – körgát melletti területek:
Az utca nyugati oldalán a kapcsolódó kertvárosias lakóterület 6,5 m építménymagasságú, 30 %-os beépíthetőségű, 550 m2 legkisebb kialakítható telekterületű
építési övezete, az utca keleti oldalán hétvégiházas üdülőövezet, 3,5 m-es építménymagasság, 10 %-os beépíthetőség, 500 m2 telekterület alakítható ki. A telkek feltárását a korgát menti tervezett vegyes használatú és kiszolgáló út biztosítja.
6. A Hantoskerti holtágra futó Pocoskerti terület:
A korábbi program szerint a hatályos tervben előírt szabályozási terv készítendő
(Üh területfelhasználás) területre javasolt építési övezetet a helyi lakosság nem
támogatta, ennek alapján a területet kertes mezőgazdasági területté kellett minősítenünk.

7. Ipari park bővítésével kapcsolatos övezetek meghatározása:
Az Ipari park gyűjtőúthálózatához kapcsolódóan átlagosnál gyengébb minőségű
szántóterületeken, ill. művelésből kivont, gazdasági épületekkel is rendelkező területek képezik a bővítés területét. A területen lévő nagykiterjedésű erdőterületeket a hatályos terv Gi építési övezetbe sorolta, jelen terv erdőterületként veszi figyelembe. Az építési paraméterek Gk (kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület), 10,5 m építménymagasság, 50 %-os beépíthetőség, 2000 m2 legkisebb telekterület.
Az erdőterület és gyűjtőút közé beékelődő 23 m szélességű területen az Ipari
parki humán szolgáltatások (munkásszállás, étkezők stb.) helyezendők el.
Övezeti paraméterek: Gk- 7,5 m építménymagasság, 60 %-os beépíthetőség,
800 m2 legkisebb telekterület (a területrész 4 részre osztható).
8. Újkertsor déli részének (Selyem úttól) felülvizsgálata:
A terület a Gyomai és Endrődi városrészek összekötésére hivatott, itt valósulhat
meg az új városközpont. Ezt tartalmazza a hatályos településszerkezeti terv, a
szabályozási terv pedig szabályozási kötelezettséget írt elő.
Az igények szerint a terület Vt (településközpont vegyes) rendeltetésű, középpontjában nagyméretű parkkal (közel 1,5 ha). A park körüli 4 tömb építménymagassága 9,0 m, ezektől keletre és nyugatra lévő tömbökben 7,5 m, a telekméret
egységesen 4000 m2. e területtől délre 6,5 m építménymagasság és 800 m2 telekterület kialakítása engedélyezhető. A beépíthetőség a teljes területre 40 %.
9. Fűzfás-zug felülvizsgálata:
A 8. számú módosítási igényhez tartozó tervjavaslat tengelyes szerkezettel kapcsolódik a Selyem utca, Fő út vonalához. A terület gyűjtőútja és gyalogos főtengelye a Fűzfás zug irányába vezet. A javaslat szerint a Fő útnál körforgalmú csomópont készül, melynek negyedik ága egy tervezett új hídon keresztül a Fűzfás
zug területét hivatott megközelíteni.
A Fűzfás zug területe az eddigi rossz megközelíthetőség következtében elkerülte
a beépítést. A fejlesztés erre való tekintettel nagyvonalú javaslattal él, amely szerint a terület közepén és a vízparton nagy zöldfelületeket kell biztosítani. A területen egyetlen lakóház van, amely a tervezett közparkon belül funkcióváltással
(vendéglő) és az építési hely területén belüli átépítéssel fennmaradhat.
A gyakorlatilag beépítetlen, de a terület jelentős részén magántelkes terület sokkal értékesebb annál, hogy a telkek egyedileg, a vízpartot elzárva épüljenek be. A
tervjavaslat szerint a középső, közpark körüli részeken 9,0 m-es építménymagasság, a távolabbi területeken 6,5 m-es építménymagasság engedélyezhető. A területfeltáró gyűjtőút nagyméretű parkolóban végződik, amely a terület ellátásán
kívül a közpark és a Hármas-Körösre tervezett hajóállomás kiszolgálását is biztosítja.
Övezeti paraméterek: Vt (településközpont vegyes terület), 9,0 ill. 6,5 m építménymagasság, 40 %-os beépíthetőség, 2000 m2 telekterület.
10. Orgona utcától délre eső területek:

A hatályos terv a területre falusias lakóterületet tervezett, amelyre a jelen igények
szerint nincs szükség. A terv a program szerint Mk (kertes mezőgazdasági) területet javasol.
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11. Soczó-zugi holtág feletti területek:
Az önkormányzat szándéka a terület nagyvonalú fejlesztése, amely a holtág magas színvonalú hasznosítását eredményezi. A 46. sz. út felőli erdőterület biztosítja a terület intimitását. A megközelítésnél közterületi parkolóhelyek biztosítottak,
amelyek a tervezett közpark és parti területek elérését is szolgálják. A javaslat
szerinti holtágon átvezető gyalogos híd a Soczó zug zsákutcás elérhetőségét is
kedvezően befolyásolják.
Tervezett övezeti paraméterek: Különleges – szabadidő, sport, szálláshely, 7,5 m
építménymagasság, 25 %-os beépíthetőség, 2000 m2 telekméret.
12. A regionális hulladékkezelő mű védőterületének lecsökkentése:
A 0130/15 hrsz területre kerül a regionális hulladék-feldolgozó, amely köré 500 m
védőterület alakítandó ki. A 0130/12 hrsz a korábbi szemétlerakó telep, amelynek
rekultiválása szükséges.
Övezeti paraméterek: Különleges – hulladék-feldolgozó, 9,0 m építménymagasság, 10 %-os beépíthetőség, 4000 m2 telekterület.
13. Torzsás-zug:
A tervezési program a megbízó igényei alapján kibővült, amely szerint a Körösholtágakat olyan szempontból szükséges felülvizsgálni, hogy hol vannak igények
és lehetőségek üdülőterületek kialakítására. Ennek alapján a következő területekre tettünk hétvégi házas üdülőfejlesztési javaslatot:
− Simai zug északi, keleti és déli oldala a 46. sz. főút irányából,
− Bónum zug belső területe, ill. Soczó zug felőli külső oldala,

A 2009. szeptember 23-i Területi Tervtanács észrevételeinek figyelembe vétele a
terven megtörtént, a változtatások az október 7-i önkormányzati egyeztetés szerintiek:
1. A nagyarányú településközpont vegyes területek (amelyek a korábbi településszerkezeti terv szerint lettek kijelölve) átgondolását javasolják.
A folyamatos hálózatú településközpont vegyes területet átalakítottuk, amelyben a két településrész központját és a tervezett közös (lecsökkentett méretű)
központot a városias jellegűre szánt területeken kisvárosias lakóterületi felhasználással kötöttük össze.
2. A Fűzfás zugra (mely a település fejlődésében fontos szerepet tölthet be a későbbiek során) vonatkozó tartalékolt területfelhasználási javaslat alapján az
önkormányzat véleménye szerint nem kell a tervet módosítani. Szándékuk a
terület tervtől eltérő beépítésének megakadályozása. Erre a HÉSZ biztosítékot
teremt.
3. A helyi építési szabályzatban javasolja a Tervtanács a helyi sajátosságok differenciáltabb megjelenítését (építménymagasság, tetőidom, tetőforma, mezőgazdasági területek differenciáltabb szabályozása.
A HÉSZ fentiek szerinti átalakítását és a tervlap fentiek szerinti pontosítását
elvégeztük. A mezőgazdasági területekre javasolt szabályozás a rögzített előírások szerint differenciált, melyet a természetvédelmi érintettség tovább befolyásol.

− Soczó zug, Rév zug,
− Templom zug, Kis zug,
− Sirató zug belső oldalának vízpart felé néző telkei,
− Torzsás zug belső fele és külső keleti oldala.
Fenti területeken az övezeti paraméterek: Üh (hétvégiházas üdülő) terület, 4,5 mes építménymagasság, 10 %-os beépíthetőség, 800 m2 telekterület.

4. A közlekedési munkarészben az opponensi véleménynek megfelelően a szabályozási terven nem szabályoztuk a tervjavaslat szerinti elkerülő úti változatot, hanem csak távlati úttengelyként ábrázoltuk. A területsávon olyan területhasználatot terveztünk, ami nem hiúsítja meg a nyomvonal kialakítását, ill. annak pontosítását.
5. A Tervtanács vízügyi szakvélemény készítését javasolja, majd ezt követően a
vízgazdálkodási területen belül ábrázolni, szabályozni a különböző funkciójú
területeket.
Az október 7-i egyeztetésen az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a
Gyomaendrőd vízgazdálkodási helyzete című, Békés-PLANUM Kultúrmérnöki
Kft. Által 2008. évben elkészített anyagot, amelyet a tervben figyelembe vettünk.
A vízgazdálkodási területen belül a településszerkezeti tervben ábrázoltuk a
tényleges területhasználatot, a szabályozási terven jelöltük a
területfelhasználáson belüli övezeteket, a HÉSZ-t kiegészítettük az övezetekre
vonatkozó előírásokkal.
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3.2 Az alátámasztó munkarészek aktualizálásának vizsgálata és kiegészítése
Az alátámasztó munkarészeket – a korábbi terveket is megvizsgálva – a következőkkel tartottuk szükségesnek kiegészíteni:
•

Közlekedés

•

Településrendezési tervi összefüggések vizsgálata

A jogszabályi és tervi változások szükségessé tették a településrendezési tervi öszszefüggéseket bemutató alátámasztó munkarész készítését.
•

Örökségvédelmi hatástanulmány

A korábbi tervhez készített örökségvédelmi hatástanulmány felülvizsgálata a tervi
változások, az országos védettség aktualizálása, valamint a helyi védettségre vonatkozó új javaslatok miatt vált szükségessé. Az örökségvédelmi hatástanulmányt
külön fejezet tartalmazza.

A településszerkezeti tervet ki kellett egészíteni a tervlapon nem ábrázolt gyűjtőúthálózattal.
A hatályos szabályozási tervhez képest új területek szabályozási igénye merült fel,
ennek keretében is át kellett gondolni a közlekedéshálózatot.
A 46. sz. út települési elkerülő szakaszára a településszerkezeti és a szabályozási
terv más-más javaslatot adott és egyik sem egyezik a megyei tervi és az OTrT szerinti nyomvonallal. Jelen tervben szerepeltetnünk kellett a területrendezési tervek úthálózat-fejlesztéseit, de – az alátámasztó munkarész szerinti indoklás mellett – alternatív javaslatot adtunk Gyomaendrőd közigazgatási területén belüli változtatásra,
amely lényegesen rövidebb útvonalat eredményez, nem vág keresztül védett területeket, majorokat, tanyákat, szántókat.
Változást jelentett a korábbiakhoz képest a települést átszelő vasúthálózatkorszerűsítés és a gyomai városrészben a Fő úti vasúti kereszteződésnek közúti aluljáróvá történő átépítése.
Az alátámasztó munkarész elkészítése a fentiekre való tekintettel vált szükségessé.
•

Közművek

A tervi változások szükségessé tették közmű alátámasztó munkarész készítését. A
munkarész a területrész elhelyezkedésére is tekintettel a megvalósíthatóság szempontjait figyelembe véve adta meg az egyes területekre vonatkozó fejlesztési javaslatokat.
•

Villamosenergia, hírközlés

A tervi változások szükségessé tették az alátámasztó munkarész készítését. A tervjavaslat a területrész elhelyezkedésére is tekintettel adta meg a megvalósíthatóság
szempontjait az egyes területekre.
•

Tájrendezés, környezetalakítás

A tervi és jogszabályi változások szükségessé tették az alátámasztó munkarész készítését. A biológiai aktivitásérték számításával igazolnunk kellett, hogy a településrendezési terv kielégíti a vonatkozó jogszabályi követelményeket.
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3.2.1

tiszai kapcsolat révén, ugyanakkor ez a közlekedési ág a legkisebb jelentőségű. A
légi közlekedés nem jelenik meg.

Közlekedés

Vasúti kapcsolata a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonalon kívül a regionális szereppel Püspökladány és Vésztő felé van.

1. Előkészítés

Az országos közúthálózathoz a 46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főút és a 443-as számú Gyomaendrőd-szarvasi főút révén csatlakozik.

1.1. Előzmények
GYOMAENDRŐD város Önkormányzata megbízta a VÁTI Városépítési Tervező és Tanácsadó Kft.-t a település szabályozási tervének felülvizsgálatával, módosításának kidolgozásával.

A 4642-es számú Gyomaendrőd-szentesi és a 4232-es számú
Körösladány-gyomaendrődi összekötő út regionális jelentőségű. Ehhez csatlakozik
a város külterületén a hasonló szerepű 4231-es Dévaványa-gyomaendrődi összekötő út.

A tervezési terület: Gyoma és Endrőd városrészek külterületének határa.
Ezen dokumentáció tartalmazza a felszíni közlekedési létesítmények fejlesztési terveit, melyet a megrendelő elvárásai valamint az érintett hatóságok és szervek
előírási szerint állítottunk össze.
A tervkészítés során több alkalommal tartottunk ismertetést a különböző szervezetek, képviseletek és egyének részére. Az ezeken elhangzott bírálatokat és javaslatokat elemeztük illetve megvizsgáltuk a teljes közlekedési rendszer működésére
vetülő várható hatásukat. Az összességében jobb eredményt adó módosításokat a
terven átvezettük.

A 46353-as jelű bekötő út a vasúti kapcsolatot biztosítja a Kossuth Lajos utcán.
A térség közúti hálózatsűrűsége közepes szintű, szembeötlő sajátsága a települést elkerülő út hiánya. Ez utóbbi megvalósítása - a várost Ny-ról elkerülő nyomvonalon - a területbiztosítás szintjéig jutott el. Megvalósítása semmilyen távú fejlesztési tervben sem szerepel.
A város összes belterületi úthálózatának hossza 98 km. Ez
ingatlannyilvántartásban szereplő összes út funkciójú közterületet tartalmazza.
Az utak kezelője szerint ez az érték az alábbiak szerint oszlik meg:
- állami kezelésű:

1.2. A fejlesztés célja
A terv részletes kidolgozásánál legfőbb szempont az volt, hogy a későbbi rövid, közép és hosszú távú fejlesztési elképzelések egy – egy részének megvalósítása településszerkezeti, városképi és közlekedési szempontból egységes, összehangolt rendszer részeként álljanak elő.
A fejlesztésekhez szükséges hely és közlekedési kapcsolat – lehetőleg közterület formájában – biztosításra kerüljön.
A terv magába foglalja a közúti, vasúti és vízi közlekedés hálózati elrendezését, funkcionális, forgalmi illetve környezeti kapcsolatait.
1.3. Meglévő adottságok
Gyomaendrőd kisváros jellegű település a Körös folyó partján. Történelme
több száz évre visszatekintő Gyoma és Endrőd települések múltjában. 1982-ben
jogilag is egyesült a két területileg már korábban összeépült nagyközség. A városi
rangot 1989-ben nyerte el, mellyel az Észak Békési Régió gazdasági és kulturális
központja lett.

az

11 km

11 %

- önkormányzati kezelésű: 87 km

89 %

A közforgalom számára megnyitott magánutak aránya statisztikai szempontból
nem kimutatható.
A település szerkezete sajátos. Nem sorolható a klasszikus rendszerek – sugaras, gyűrűs illetve hálós - egyikébe sem a város egésze. Ennek oka, hogy a folyamszabályozás után kialakultak a holtágak által körülölelt zugok. Ezek településszerkezete nem kapcsolódik szervesen az azokon kívüli részekkel, közlekedési kapcsolatuk jellegüknél fogva alacsony kiépítési szintű.
A városon áthaladó állami kezelésű utak rendszere jól szolgálja az
átmenőforgalmat illetve a helyi eljutási lehetőségeket. A hálózat egyetlen gyenge
pontja a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonal keresztezése. A vasúti
átjáróból csak egy van, az is szintbeni egyik oldalról állomásból kezelt,
fényjelzőkészülékes, félsorompós biztosítású. Rendkívüli esemény esetén nincs mód
a kiváltására.

A település mintegy 30.000 ha-os határával és 17.000-t meghaladó lélekszámával az Észak Békési Régió legnagyobb települése.

A város települési gyűjtőút hálózata az idők folyamán az igények és a lehetőségek egyensúlya alapján alakult ki. Tudatos tervezése csak az utóbbi évtizedekben
jelent meg a városvezetés munkájában. Kiépítettségi szintjük – a zugokba vezetők
kivételével – általában megfelelő, két forgalmi sávos.

Fekvéséből következően rendkívül jók a közlekedési kapcsolatai más országrészekkel. A városon halad át a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonal
valamint a 46-os számú országos főút.

A fő- és gyűjtőút hálózatra kapcsolódó kiszolgáló mellékutak magas arányban
kiépítettek, jellemzően egy forgalmi sávos paraméterekkel. Az ingatlankiszolgálás
sehol sem korlátozott.

Hálózati szerepe a közút vonatkozásában a legjelentősebb, míg a vasúti
szempontból nem súlyponti. A vízi közlekedésben kiváló természeti adottsággal bír a

A helyi eljutási lehetőségeket és a helyközi kapcsolódó forgalmat az önkormányzati utak (gyűjtőút hálózat) rendszere jól szolgálja. A hálózat egyetlen gyenge
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pontja a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonal keresztezése. Az önkormányzati kezelésű hálózaton vasúti átjáróból csak egy van a Katona József utcánál, az is szintbeni, fényjelzőkészülékes, félsorompós biztosítású. Rendkívüli esemény esetén nincs mód a kiváltására, mivel a vasút Ny-i oldalán nincs hálózati kapcsolata sem az állami sem az önkormányzati utakhoz.
A kerékpáros közlekedés a főhálózati utak mentén többnyire önálló, kisebb
részben elválasztott kerékpárúton bonyolódik le. A város kerékpárút hálózat fejlesztési tanulmányterve tartalmazza a hálózat legkritikusabb – önálló pályát még nélkülöző – szakaszait. A kis forgalmú kiszolgáló utakon a járműforgalommal együttes közlekedés a kívánatos.
A városi parkolási problémák az utóbbi évtizedben jelentkeznek, a gépjárműállomány úthálózat kapacitásánál nagyobb ütemű fejlődése miatt. Kiépített parkolóhelyek az intézményi és kereskedelmi jellegű utcákban találhatók. Ugyanakkor a parkolóhely építésére felhasználható közterület nagysága erősen korlátozott.
A települési tömegközlekedést autóbuszokkal oldják meg. Ezt részben az állami tulajdonú KÖRÖS VOLÁN Zrt., részben helyi érdekeltségű magánvállalkozó bonyolítja le.

nem szerepel, csak elvi szinten elemezhető a hatékonysága. Az viszont nagy biztonsággal megállapítható, hogy a város fejlődésének gátja a jelenlegi nyomvonal. Az
elkerülő út a jelenleg érvényes nyomvonalon csak közvetve fogja szolgálni pl. az idegenforgalmat.
Az állami kezelésű utak vonatkozásában a Magyar Közút KHT. nem tervez
kapacitásbővítő fejlesztéseket. Ezzel összhangban folyik a 46-os Törökszentmiklósmezőberényi másodrendű főút Hármas-Körös hídjának átépítése a tervkészítés
időszakában.
A városi hálózatot kikapcsoló 46-os főút átvezetésre a vasútvonallal párhuzamos vezetést javasolunk annak Ny-i oldalán. (46-120-as közlekedési korridor) Az új
nyomvonalváltozat számos előnnyel jár:
1.) Lényegesen rövidebb építési hossz
2.) Kisebb beruházási költségigény
3.) Lényegesen jobb, közvetlen városi kapcsolatok
4.) Hasznosítja a vasút egyéb célra korlátozott védőtávolságát.
5.) Különszintűvé válnak a városi úthálózati kapcsolódások
6.) Természetvédelmi és üdülő területek elkerülése (Nagylaposi legelő, Harcsás zug)

2. Fejlesztési javaslat

7.) Közös (vasúttal) környezetvédelmi rendszer
8.) Lényegesen kisebb termőterület igénybevétel

2.1. A vasúthálózat fejlesztése

9.) Felszabaduló közterület Endrőd városrészben kerékpárút építésre

A Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonal fejlesztése éppen ezen
terv készítésének idején valósul meg. Ennek során 160 km/ó-ás sebességű közlekedésre teszik alkalmassá a pályát. A vasúti pálya korszerűsítése a MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlanok határán nem nyúlik túl, így rendezési terv hatása nincs.
A későbbi években sem várható az ingatlanhatárokon kívüli vasúti kapacitásbővítés.
A vasúti pálya korszerűsítése kapcsán átépítésre kerülnek a közúti keresztezések is. A külsőségben lévő átjárók fényjelzőkészülékes, félsorompos biztosítást
kapnak.
A belterületen különszintűvé (aluljáró) válik a 46-os Törökszentmiklósmezőberényi másodrendű főút és a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonal Fő úti keresztezése.

A hátrányok között megemlítendő a Ny-i területek – Tövishát, Harcsás-zug –
be nem kapcsolása a közúti közlekedési rendszerbe.
A külsőségi csomópontok közül a Nagylaposon található Rózsási kerületbe
vezető, jelentős mezőgazdasági területet feltáró út külön szinten keresztezné a 46-os
Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főútat és a Szajol-lőkösházi (120/a)
nemzetközi vasúti fővonalat. A csatlakozás kiépítési szintje járműosztályozós csomópont lenne.
A városi közúthálózati kapcsolatot három ponton javasolunk:
1.) Fő út
2.) Kossuth Lajos utca – Selyem utca összekötése
3.) Katona József utca

További vasúti-közúti fejlesztés nincs tervezve. A Katona József utcai átjáró
ugyan átépül, de változatlan formában, mely a meglévő rossz közlekedési paraméterek (kis keresztezési szög, szűk űrszelvény) konzerválását eredményezi.

Mindhárom esetben külön szintű lesz a 46-os Törökszentmiklósmezőberényi másodrendű főút illetve a városi út keresztezés. A csomópontok
szintbeni, járműosztályozós kialakításúak lesznek.

2.2. Az úthálózat fejlesztése

A 46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főút hatályos várost
elkerülő nyomvonala miatt javaslatunkat városi gyűjtőútként csak a szerkezeti terv
munkarészben jelenítjük meg.

2.2.1. A város közúti kapcsolata a térségben
A város régiós és országos közúti kapcsolatát a tervezett 46-os elkerülő út
lenne hivatott szolgálni. Mivel megvalósítása semmilyen időtávú fejlesztési tervben

A külsőségi kapcsolatokban javasoljuk a D-i területek feltárását biztosító
nyomvonal megépítését a 443-as számú Gyomaendrőd-szarvasi főút és a Katona
József utcai vasúti keresztezés között. Ennek reális forgalmi igényét megsokszoroz-
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za az a tény, hogy Békés megye 2009 júliusa utáni két legális hulladéklerakó helyének egyike ezen nyomvonal mentén található. A más településről ide irányuló és a
városon kényszerűen áthaladó szállítás semmilyen szempontból sem helyeselhető,
inkább tilalmas.

3.) Népliget utca

A javasolt átvezetés a város D-i végétől néhány száz méterre - külön szinten
keresztezve a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonalat – tér vissza az
eredeti nyomvonalra.

6.) Táncsics Mihály utca

Lakossági felvetésre megvizsgáltuk a 4232-es számú Körösladánygyomaendrődi és a 4231-es Dévaványa-gyomaendrődi összekötő utak települést
elkerülő nyomvonalának lehetőségét. Külön elemzés nélkül belátható ezen létesítmény rendkívül rossz költséghatékonysága – különösen az elkerülhetetlen HármasKörös híd építése miatt -, így a tervi átvezetését elvetettük.

4.) Szabadság út
5.) Hatház utca
7.) Madách Imre utca a kinyitással
8.) Kossuth Lajos utca
9.) Semmelweis Ignác utca
10.)

Kálvin János utca

11.)

Selyem utca és Fazekasi út

Ugyanakkor reális alternatíva a 46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főút és a 4231-es Dévaványa-gyomaendrődi összekötő utak közötti, a
települést ÉK-i oldalról elkerülő nyomvonal. Az érintett, jellemzően mezőgazdasági
művelés alatt álló területek feltárásán túl jó hálózati kapcsolata lesz a Kis-zugnak is.
Ennek járulékos költségigénye csekély, mert a vasúti átjáró megfelelő biztonsági
szintű kiépítése a vasútkorszerűsítés során megvalósul.

12.)

Napkeleti utca (a Fő út és a Selyem utca között)

13.)

Újkert sor

14.)

Kulich Gyula utca, 3511 hrsz utca

15.)

Ipartelepi út

16.)

Lévai utca

2.2.2. Belterületi úthálózat fejlesztése

17.)

Katona József utca

A belterületi gyűjtőút hálózat a szokásjog és az eljutási lehetőségek révén
nagyrészt kialakult.

18.)

Pásztor János utca

19.)

Fűzfás zug feltáró útja

20.)

Bem József utca

21.)

Losonczy István utcával párhuzamos 3785-2831 hrsz út

22.)

Toldi Miklós utca

Új gyűjtőút nyitására csak a Besenyszeg településrész gerincvonalában kívánatos a Tanács utca és a Németzugi sor között. Ennek nyomvonalát a legkisebb
szanálási költség célfüggvénnyel érdemes meghatározni, mivel a meglévő nyomvonal is iránytörést szenved a B. Molnár Imre utcánál, így az egyenesvonalú kinyitás
nem domináns. Szanálási költség nélkül építhető ki gyűjtőút Besenyszeg K-i széle
és a Szajol-lőkösházi (120/a) nemzetközi vasúti fővonal közötti területen, de ennek
főhálózati kapcsolata csak a 46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű
főút új átvezetéséhez létesíthető.
A zugok bekötő útját minden esetben gyűjtőút szinten érdemes szabályozni a
funkcióból eredően, mégha azok nem is bírnak megfelelő keresztmetszeti méretekkel.
Ugyanilyen jelentőségű, hogy a másodrendű árvédelmi töltéseken ne maradhasson fenn a gyűjtőút jelleg, mert azok többnyire nem rendelkeznek a szükséges
szélességi (űrszelvény) méretekkel, biztonsági szinttel.
A 46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főutat tehermentesítő,
kifejezetten helyi célforgalmat szolgáló nyomvonal lehet a gyomai Kossuth Lajos
utca és az endrődi Selyem utca összekötése. A vasúti pálya alatti átvezetés – esetleg csak személygépkocsi közlekedésre alkalmas belmagasságú műtárggyal – tehermentesítené a Fő úti nyomvonalat, elkerülési lehetőséget adna egy havária helyzet esetére. A két városrész kiváló kapcsolatot nyerne a 46-os Törökszentmiklósmezőberényi másodrendű főút javasolt új nyomvonalával.
Hálózati szempontból az alábbi utcák képezik a gyűjtőút hálózatot:
1.) Hősök útja (teljes hosszban)
2.) Csokonai Vitéz Mihály utca

A Katona József utcai vasúti átjáró átépítése elkerülhetetlen különös tekintettel a regionális hulladéklerakó telep felértékelődése okán. A D-i tehermentesítő
nyomvonal és a 46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főút új nyomvonala külön szinten (felüljáróval) keresztezné egymást. A közúti csatlakozás
szintbeni, járműosztályozós lesz.
A kedvező forgalomlebonyolódás és –biztonság érdekében három helyen javasoljuk a meglévő csomópont körforgalmú átépítését. Ezek az alábbiak:
1.) Fő út (46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főút) – Népliget utca – Blaha Lujza utca (443-as számú Gyomaendrőd-szarvasi főút)
2.) Fő út (46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főút) – Névtelen utca – Fűzfás zugi út
3.) Fő út (46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főút és 4232es számú Körösladány-gyomaendrődi összekötő út) – BajcsyZsilinszky Endre utca (46-os Törökszentmiklós-mezőberényi másodrendű főút)
A települési kiszolgáló utak hálózatának teljeskörű kiépítéséhez mindenütt biztosított a szükséges közterület.
2.2.3. A parkolás helyzete, fejlesztése
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A közterületi gépjármű elhelyezés (parkolás) problémája elsősorban a nagy
forgalomvonzó hatású létesítményeknél jelentkezik. Ezek általában a két városrész
központjában találhatók.

Endrődön a Fő út menti nyomvonalat a városhatárig célszerű kiépíteni, különösképpen a Hármas-Körös folyó hídján éppen megvalósítás alatt álló átvezetés
okán.

Tapasztalataink szerint a mai gépjárműellátottsági szinthez kapcsolódó parkolási igény - esetenkénti csúcsidőszaktól eltekintve - még összhangban van a lehetőségekkel. A közeljövőben azonban mindenképpen ennek gyors - a gépjárművek
számának emelkedési ütemét is meghaladó mértékű - növekedése várható.

2.2.5. Lakó, pihenőövezet kijelölése

A rendelkezésre álló anyagi források korlátozottságán túlmenően a közterületi
gépjár-műelhelyezés kapacitásnövelésének határt szab a felhasználható hely szűkös
volta. Ez egyrészt a településszerkezet megváltoztathatatlan adottságaiból, másrészt
a zöldfelületek csökkenésének nem kívánatos tendenciájából adódik.
Véleményünk szerint város meglévő, szabad területeit elsősorban a közérdekének jobban megfelelő funkciókra kell hasznosítani (park, közintézmények).
Semmiképp sem engedhető meg az, hogy az értékes közterületen megvalósuló parkolók magánérdekeket szolgáljanak.
A fenti cél megvalósítása érdekében elsősorban a közintézmények közelében
lévő parkolóhely számot kell növelni, amennyiben arra van hely. A magánérdekeket
szolgáló, de működési feltételként szabott parkolóhely építést magánterületen kell
megvalósítani.
Az iskolák bejáratához közvetlen kapcsolódó parkolóhelyek kialakítása egyre
időszerűbb, mert mind nagyobb számban szállítják oda a gyermekeiket a szülő gépkocsival. Ez igen rövid idejű igénybevételt, kihasználtságot jelent, de annál fontosabb
a biztonságos kiszállítás módja. Minden iskola előtti parkolót - melyet a szülők a
gyermek be/kiszállítására használnak - úgy kell kialakítani, hogy a gyermek a kiszállást követően véletlenül sem kerülhessen kapcsolatba a közúti forgalommal.
2.2.4. Kerékpárút hálózat fejlesztése
Elsődleges cél a hálózat meglévő elemeinek kiegészítése legyen a fő irányokban a városhatárig. A mellékutcai - különösen a lakóutcákban - kerékpározás nagyságrendekkel kisebb veszélyforrást jelent, mint a főhálózaton való közlekedés.
A Fő út gyomai szakasza mentén még hiányzó nyomvonalat az útpálya két
oldalán kiépített kerékpárút formájában tudjuk elképzelni legalább a Semmelweis
Ignác utcáig, de szerencsésebb lenne a Hármas-Körös hídig.
A Bajcsy-Zsilinszky Endre úton a meglévő kerékpársávot balesetveszélyes
volta miatt meg kell szüntetni, és azt ugyancsak kétoldali, egyirányú pálya építésével
a közúttól különválasztottra kell átépíteni. A nyomvonalat a városhatárig meg kell
hosszabbítani.
A gyomai köztemető minden meglévő és tervezett kerékpárút nyomvonaltól
messze esik. A meglévő/tervezett hálózatba való bekötése két nyomvonalon képzelhető el. K-i irányban a Losonczy István utcával párhuzamos nyomvonal lényegesen
rövidebb, de nem érint más intézményt és a Bajcsy-Zsilinszky Endre úti pálya
meghosszabbítását is megkívánja. Az É-i irányban, a vasút nyomvonalával párhuzamosan futó jobban feltárja a lakó- és ipari negyedeket, de megépítése lényegesen
több akadályba ütköző elképzelés.

Azokon a városrészeken, ahol ipari, mezőgazdasági, nagy forgalmat vonzó
szolgáltatási létesítmények nincsenek, az ilyen jellegű átmenőforgalom nem jelentkezik és az utcák többsége lakó funkciójú célszerű lakó, pihenő övezet kijelölése. Ez
az előzőekben alkalmazott korlátozásokat mind tartalmazza, többnyire szigorított
formában. Így pl. a legnagyobb sebesség 20 km/ó értékben van maximalizálva, a
teherforgalom pedig teljes mértékben tiltott.
Csak összefüggő rendszerben, nagyobb területen, az un. területvédelem elve
alapján célszerű megvalósítani. Létesítésének alapvető feltétele településszerkezeti
szempontból a terület jól elhatárolható volta, viszonylagos zártsága. Forgalomtechnikai feltétele a homogén lakóforgalom jelenléte, a teher- és az átmenőforgalom hiánya, kizárhatósága illetve csekély mértékű költségtöbblettel és kényelmetlenséggel
járó elterelhetősége.
Az ezen feltételeknek többé-kevésbé megfelelő adottságok alapján az alábbi
városrészeken javasoljuk un. „Lakó-pihenőövezet” kijelölését:
1.) Semmelweis Ignác utca - Móricz Zsigmond utca - Körös sor - Vízmű sor
- Vidovszky Béla utca,
2.) Micsurin utca - Kilián György utca,
3.) Népliget utca - Alkotmány utca,
4.) Hősök útja - Berzsenyi Dániel utca - Szabó Dezső utca - Somogyi Béla
utca - Körösi Csoma Sándor utca - Pósa Lajos utca - Hantoskerti utca Fő út - Áchim L. András utca - Esze Tamás utca,
5.) Kossuth Lajos utca - Pásztor János utca - MÁV állomás,
6.) Besenyszegi utca - Fő út - vasút - Németzugi sor
7.) Újkert sor - Fő út - Koós Károly utca - Sebes György utca - Névtelen utca (kivéve a Selyem utca a teljes kiépítést követően)
8.) Csokonai Vitéz Mihály utca - Kölcsey Ferenc utca - Fáy András utca
2.3. Vízi közlekedés
A városfejlesztés elsősorban a turisztikai célú vízi közlekedés fejlesztésével
számol. Az ezt kiszolgáló kikötőt a Hármas-Körösön a Fűzfás zughoz kapcsolódva
vagy a vasúti híd környékén képzeljük el.
Zsilák Zoltán
úttervező
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3.2.2

Közművek

Szennyvízelvezetés:
Gyomaendrőd város belterületén az utóbbi években kiépült a gravitációs rendszerű
szennyvíz csatornahálózat. A város területének kb. 85 % - a van csatornázva.
A Fazekasi út végén, közvetlenül a belterületi határtól kb. 200 m – re található a biológiai szennyvíztisztító telep. A szennyvíztisztító telep kapacitása 2800 m3/d.
3

Jelenlegi terhelése 1800 – 2000 m /d. tehát a fejlesztési területek szennyvizét tudja
fogadni.
A tisztítás módja: eleveniszapos tisztítás, mely a III. tisztítási fokozatban biztosítja a
biológiai nitrogén eltávolítását, a foszfortartalom csökkentése vegyszerrel történik
(szimultán foszfor kicsapatás). A telepen kiépített fogadó műtárgyba kerülnek a kihordott települési folyékony hulladékok. A tisztított szennyvíz átemeléssel és nyomócsövön keresztül kerül a befogadó Hármas – Kőrös 70 + 835 km szelvénybe, parti
beömléssel. A vízjogi engedély száma: 12.257 – 2 – 2000.
A telep korábban alulterhelt volt. A város csatornahálózatának kiépültével, a szennyvíztisztító telep terhelése jelentősen megnőtt, biztosítva ezzel az optimális tisztítási
hatásfokot. A telepen keletkező rácsszemét és iszap elhelyezése a városi szeméttelepen történik. Korábban az üzemeltető az iszap mezőgazdasági elhelyezését vette
tervbe, az ehhez szükséges vizsgálatok elvégzését és az engedélyek beszerzését is
megkezdte. A talajra és felszín alatti vizekre nem káros szennyvíz iszapok mezőgazdasági elhelyezése vízgazdálkodási szempontból nem kifogásolt.
A város területén a gravitációs hálózatnak 22 helyen van közbenső szennyvízátemelő berendezése.

N jelű

Népliget utca

2)

C jelű

Kilián tér

3)

K jelű

Kárász utca

4)

Vmű 71/2 átemelő

Fő u.

5)

B1 jelű

Balassi u.

6)

B2 jelű

Zalka Máté u.

7)

Z jelű

Zrínyi Miklós u.

8)

9 jelű

Somogyi Béla u.

Dobó I. u.

15) T jelű

Tulipán u.

16) A jelű

Juhász Gy. u.

17) L1 jelű

Lábas u.

18) O jelű

Orgona u.

19) G jelű

Gárdonyi G. u.

20) F jelű

Vásártéri lakótelep

21) E jelű

Újkert sor – Selyem u.

22) J jelű

Hunyadi J. u

Σ 22 db körzeti szennyvízátemelő
A Juhász Gy. utca – Mirhói utcasarkon található „A” jelű MOBA átemelő egyben végátemelő. Az átemelőtől NÁ 300 ac nyomócsövön a szennyvíz a szennyvíztisztító telepre jut. A meglévő nyomócsövek mérete NÁ 125 és NÁ 400 ac között változik, az
átemelők és befogadó gravitációs csatornák közötti szakaszon.
A meglévő csatornahálózat általában Φ200, Φ300, Φ400 mm – es műanyag csövekből épült.
Szennyvízhálózat külterületen (Nagylapos, Kocsor hegy, Öregszőlő) jelenleg nincs.
Csapadékvíz elvezetés:
Külterület:
Gyomaendrőd város a Hármas – Kőrös bal partján elhelyezkedő bel- és külterülete
az országos ár- és belvízvédelmi szabályzatnak megfelelő, államilag nyilvántartott
számozás szerint a 74. sz. Mezőberényi megnevezésű belvízrendszerben kerül besorolásra, a vízgyűjtő és öblözeti elveknek megfelelően. A belvízrendszer összesen
hat darab, egymástól független főbefogadóba emelő szivattyúteleppel (szivattyúállással) juttatja a területén összegyülekező belvizeket. A város a hat öblözetből az
alábbi ötben érintett, melyre vonatkozó területi adatokat és részesedési százalékokat, ezúton mutatjuk be.

Meglévő szennyvíz átemelők:
1)

14) D jelű

9) 19 jelű

Somogyi B. - Mátyás kir. u.

10) H jelű

Hősök útja

11) Sz jelű

Szondi Gy. u.

12) H1 jelű

Körös sor

13) H2 jelű

Erzsébet liget
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1999 és 2005 közötti időszak belvízi eseményei a belterületi csapadékvíz elvezetés
átértékelésére és előtérbe helyezésére hívták fel a figyelmet.

A 74. sz. belvízrendszer öblözeteinek közigazgatási megoszlása
74. bvrsz.

ebből

terület

Gyomaendrőd
ha

Ennek következtében megkezdődött Gyomaendrőd város belterületi csapadékvíz
programja.
%

Az I. ütem területe 2006 - 2007 évben megvalósult.
A II. ütem területének megvalósítása folyamatban van. A teljes terület kiépítése ill.
megvalósítása VII. ütemre van tervezve.

74/a Mezőberényi

24 272.0

0.0

74/b Félhalmi

4 613.5

127.8

2.77

74/c Torzsási

2 034.8

2 034.8

100.00

74/d Fűzfászugi

3 876.3

3 876.3

100.00

74/e Révzugi

1 834.7

1 834.7

100.00

74/f Fazekaszugi

13 481.5

4 713.2

34.96

Összesen

50 112.8

12 586.8

A szükséges terveket a város folyamatosan készítteti és valósítja meg.
A részletes terveket a Békés - PLANUM Kultúrmérnöki Kft. folyamatosan készíti.
Vízellátás:
Gyomaendrőd és Nagylapos vízellátását a Békés megyei Vízmű Zrt. (Észak Békési
Üzemmérnöksége) biztosítja. (A vízjogi üzemeltetési engedély iktatási száma
Gyomaendrőd esetében 11.120/2000, Vízikönyvi száma: Szarvas/343; Nagylapos
esetében 11.820/2001, Vízikönyvi szám: Szeghalom/273).
A szükségvízellátást Gyomaendrőd esetében esetében a K 92, K 93, K 95 és K 96
kataszteri számú kútja, Nagylapos esetében a K 99 kataszteri számú kút biztosítja.

Gyomaendrőd város 303.9 km2 össz területének 41,4 %-a esik a belvízrendszerre.
A város a belvízrendszer területének 25,1%-át fedi le, ezzel a legnagyobb részesedését képezi a belvízrendszerben működő 12 település közül (a névadó Mezőberény
részesedése 17,3%).
A három, teljes mértékben Gyomaendrőd közigazgatási területén elhelyezkedő
öblözet közül a Fűzfászugi és a Révzugi öblözet foglalja magába, mind az Endrődi,
mind a Gyomai városrészek lakott területeit, úgy hogy jelentős külterületen keletkező
belvizeket kell az utcai csapadékvíz elvezető hálózaton keresztül a befogadókba
(holtágakba) és innen szivattyúsan a Hármas-Körösbe továbbítani.
Belterület:
Gyomaendrőd város a Hármas-Körös bal parti védtöltésétől D-i irányban helyezkedik
el közvetlenül. Gyomaendrőd város csapadékvíz elvezető hálózata két nagy vízgyűjtőhöz a Révzugihoz és a Hantoskertihez sorolható.
A város belterületén több régi holtág található, melyek a következők:
A Fűzfászugi holtág, A Révzugi holtág és az Endrőd-középső holtág.

A szabályozással érintett területen a vízjogi engedéllyel rendelkező mélyfúrású kutak
jellemző adatait a melléklet tartalmazza.
A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet értelmében a kutak körül 10,0 m sugarú körben
belső védőövezetet kell fenntartani.
Gyomaendrőd a Közép-Békési Regionális Vízmű rendszertől Ø400-as vezetéken
Mezőberényi átadási ponttal kap 4040 m3/d ivóvizet, mint a regionális rendszer egyik
résztvevője.
A városi Vízmű telep a Fő utca – Újkert sor sarkon található. A Vízműtől kiinduló fő
gerincvezeték nyomvonalát a mellékelt helyszínrajzon ábrázoltuk. A feltüntetett gerincvezetékek Ø150; Ø200; és Ø300 mm méretűek.
A város egész belterületén üzemel vezetékes ivóvíz hálózat. AZ általános vezetékméret Ø80; Ø100 mm.
A városhoz tartozó Öregszőlő területén egy Ø100-as körvezeték, míg Nagylapos területén Ø80-as vízhálózat üzemel. Mindkét külterület hálózata Gyomaendrődtől kap
ivóvizet. A regionális vízműrendszerről a település vízellátása történhet:

A város elég mélyfekvésű területen található.

•

1. gépházi nyomásfokozással (2 x 500 m3-estérszíni tároló közbeiktatásával)

Jelentősebb belterületi belvízcsatornák a következők: Görbekúti – Vidolaposi csatorna, Endrődi csatorna.

•

2. helyi elosztóhálózatba történő közvetlen vízbetáplálással (magastárolós
üzem)

A mellékelt helyszínrajzon ábrázolva van a jelentősebb belterületi csapadékvíz elvezető gyűjtő csatornák (nyílt árkok) nyomvonala.
Az elmúlt években a Hármas-Körösön több árhullám vonult le, melyek hatására a
védtöltések lábánál fakadóvizek jelentek meg. A védtöltések közvetlen környezetében is a belterületi vízrendezéssel párhuzamosan meg kell oldani a csapadékvíz és
fakadóvíz elvezetését.

A víz tárolására a II/A jelű vízműtelepen lévő 2db 500 m3-es térszíni vb. Tároló szolgál. A szolgáltatásra kerülő víz fertőtlenítése a II/A jelű vízműtelepen kialakított berendezéssel biztosított:
•

1. előklórozás a 2 x 500 m3-es térszíni tárolóba kerülő víznél gépházi
nyomásfokozás esetén

•

2. utóklórozás az elosztóhálózatba kerülő víznél
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A gyomaendrődi elosztóhálózat körvezetékes rendszerű, ac. és PVC csőanyaggal.
Az egyenletes víznyomást és a regionális vízműrendszerből a helyi elosztóhálózatba
közvetlen vízbetáplálással (magastárolós üzemmód) történő vízellátást a 3 x 200 m3es térfogatú AQUAHENGER tip. víztorony biztosítja.
A következőkben a város területén lévő vízjogi engedéllyel rendelkező mélyfúrású
kutak adatait ismertetjük.
A fürdő vízellátását biztosító kutak: A K4 számú termálkút és a hideg vízellátást biztosító ún. I. számú vízműtelepi kutak (K.50, K.51, K.52, K.69 és a K.70 kat. számmal). A szociális vízigény a közműhálózatról kerül kielégítésre. A következő szennyvizek, illetve a víztisztító-visszaforgató létesítmények mosató vizei a település
szennyvíz közcsatornába kerülnek elhelyezésre, a medencék használtvizei pedig a
hatoskerti holtágba kerülnek bevezetésre.

4) Fáy utca végén lévő terület:
A kertvárosias lakóterülethez teljes közmű hálózat kiépítése szükséges (víz,
szennyvíz, csapadékvíz, gáz).
A szükséges meglévő közművek a Fáy utcában és Kölcsey F. utcában rendelkezésre állnak.
5) Hantoskerti utca folytatása:
A terület közmű ellátásához ki kell építeni végig a körgátig a Hantoskerti utcán
a teljes körű közműhálózatot. Így biztosítható az utca nyugati oldalán lévő Lke
terület teljeskörű, és az utca keleti oldalán lévő Üh terület részleges közműellátása.
6) Pocoskerti terület:
A terület kertes mezőgazdasági terület. Nem indokolt közüzemi hálózat kiépítése a területen.

Gázellátás:
Gyomaendrőd város teljes belterületén kiépült a vezetékes földgázellátó hálózat.
Az elosztó hálózat 3 bar-os középnyomású. A várost ellátó 8 bar-os
nagyközépnyomású Ø200 KPE vezeték a Kondorosi út mellett haladva éri el a várost. A vásártéren az Apponyi utcában található egy KÖGÁZ 3000-8/3-as szabályozó
állomás, amely az egész város gázellátását biztosítja.
A mellékelt helyszínrajzon ábrázolva van a Ø63; Ø90; Ø110 és Ø200-as KPE gerincvezeték hálózat. Az összes többi utcában Ø32-es elosztó hálózat található.
A középnyomású hálózat gerincét képező Ø200 KPE vezeték a következő utcákban
van kiépítve:
Apponyi utca, Sugár utca, Tamási utca, Selyem utca, Pásztor utca, Kossuth L. utca.
Erről a gerincről ágaznak le a kisebb méretű vezetékek.
Nagylapos területén nincs vezetékes gázhálózat. Öregszőlő területén 6 bar-s elosztó
hálózat van.
A meglévő földgázvezeték hálózat hosszú távon biztosítja a város gázellátását. Csak
a szokásos hálózati rekonstrukciót kell a ÉGÁZ – DÉGÁZ - nak folyamatosan végeznie.

7) Az ipari park bővítése:
Az ipari parkhoz korábban már kiépült a megfelelő alapközmű hálózat. Ezt lehet igény szerint a fejlesztéseknek megfelelően bővíteni.
8) Újkert sor déli része:
Az új városközpont területén teljes közmű kiépítése szükséges, azaz víz,
szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózat építendő. A területet határoló utcákban
az alapközmű hálózat rendelkezésre áll. Megfelelő szennyvíz átemelők, gázfogadók, ill. víz gerincvezeték kiépítendő.
9) Fűzfás – zug:
A területen jelentős fejlesztés és beépítés várható. A területen teljes közmű
kiépítése szükséges (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz). A hídon keresztül kell
vezetni a víz, gáz és szennyvíz nyomócsövet, és csatlakozni kell a városi hálózathoz.
10)Orgona utcától délre eső területek:
A terület marad Mk besorolású. Nem kell közmű kiépítés.
11)Soczó – zugi holtág feletti területek: (Harcsás zug)
A terület nagyvonalú fejlesztése miatt, a teljes közmű kiépítése szükséges
(víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz). A közúti hídon át kell vezetni víz, gáz és
szennyvíz nyomócsövet, és csatlakozni kell a városi hálózathoz.

Fejlesztési területek közműellátási javaslata:
1) Fürdő környéke – sportpálya területe:
A meglévő közmű adottság elégséges a terület ellátásához. (Teljes közmű,
meglévő adottság)
2) Fürdő területén lévő Ee övezet:
A meglévő közmű adottság elégséges a terület ellátásához. (Teljes közmű,
meglévő adottság)

13)Torzsás zug:
A Soczó zug, Bónum zug, Rév zug, stb. Üh (üdülő hétvégiházas) területén a
szennyvíz zárt rendszerű aknában, gyűjtéssel és kihordással oldható meg.
Esetleg nagy távlatban nyomás alatti szennyvízrendszer kiépítésével oldható
meg.
A vízellátás vezetékhálózat kiépítésével biztosítható.

3) Ifjúsági tábor és a Hármas – Kőrös gát közti terület:
A területre teljes közmű hálózat kiépítése szükséges (víz, szennyvíz, csapadékvíz, gáz)
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3.3.3

Elektromos energiaellátás és hírközlés

3.3.3.1. ELEKTROMOS ENERGIAELLÁTÁS:
Gyomaendrőd és térségének villamos energiaellátása az EON TITÁSZ ZRt.
területére esik, és a Karcagi Üzemmérnökséghez tartozik.

5./ Gyoma déli külterületén, a Sirató zug fölötti területen egy trafó a DÉMÁSZ
Rt. 20 kV-os hálózatáról üzemel. Ez a hálózat a Békési Üzemmérnökséghez tartozik.
A 120 kV-os alállomásokból induló mind a három 20 kV-os légvezeték
95 mm2 keresztmetszetű, és a hálózatukról csatlakozó transzformátorállomások
energiaellátását hosszú távon is biztosítani tudják. Ehhez azonban a város területén
húzódó 20 kV-os légvezetékek egyes kisebb keresztmetszetű szakaszait távlatban
nagyobb, 95 mm2 keresztmetszetre kell cserélni.

Gyomaendrődöt és környékét két 120/20 kV-os táppont látja el villamos energiával.

Transzformátorállomások:

1./ Mezőtúr 120/20 kV-os alállomás
2./ Szarvas 120/20 kV-os alállomás
A villamos energiaellátás távlati fejlesztési terve Gyomaendrőd területére
120/20 kV-os alállomás építését irányozza elő. A villamos energiaigény növekedés
megváltozott trendje azonban ezt a fejlesztést jelenleg még nem indokolja. A város
energiaigényének számottevő növekedése esetén azonban szükségessé válik a
120/20 kV-os állomás telepítése. A településrendezési terven, a TITÁSZ Zrt. fejlesztési tervei szerint javasolt helyén szerepeltettük a nagytávlatban szükséges alállomás
helyét. A csatlakozó 120 kV-os vezeték a Szarvas-Békéscsaba kétrendszerű vezetékről fog leágazni. A 120 kV-os vezeték építésére két nyomvonal javaslat készült. A
fejlesztési terven mindkét nyomvonalat feltüntettük.
A jelenlegi 120 kV-os alállomásokból induló 20 kV-os légvezetékek:
1./ Mezőtúr-Gyomaendrőd 20 kV-os légvezeték, keresztmetszet 95 mm2:
Ez a vezeték a Mezőtúri 120 kV-os alállomásból indul, és Endrőd külterületének
északi részére, valamint Gyoma belterületének és külterületének déli részére biztosítja a villamos energiát. A vezeték gyomaendrődi külterületi szakaszán 16 db transzformátorállomás, és Gyoma belterületén 19 db. transzformátorállomás részére biztosít villamos energiát.
2./ Mezőtúr-Gyomaendrőd-Dévaványa 20 kV-os légvezeték, keresztmetszete
95 mm2:
A vezeték Gyoma belterületének és külterületének északi részét látja el villamos
energiával. A 20 kV-os hálózat külterületi szakaszán 19 db transzformátorállomás
van telepítve. Gyoma belterületének északi részén 48 db. transzformátorállomás
energiaellátását biztosítja.
3./ Szarvas-Gyomaendrőd 20 kV-os légvezeték, keresztmetszet 95 mm2:
Ez a 20 kV-os vezeték, a Szarvas 120 kV-os alállomásból indulva, Endrőd belterületét és külterületének déli részét látja el energiával. A légvezeték Szarvas és
Gyomaendrőd határán középfeszültségű méréssel ellátott átadási ponttal rendelkezik. A vezeték gyomaendrődi szakaszán, a külterületen 25 db transzformátorállomás,
Endrőd belterületi szakaszán 22 db. transzformátorállomás csatlakozik a hálózatra.

A transzformátorállomások típusát és teljesítményét a vizsgálati anyaghoz mellékelt
táblázatok tartalmazzák. Az állomások többsége jelenleg is rendelkezik tartalék kapacitással. A táblázatok a transzformátorállomások típusát és névleges teljesítményét tartalmazzák. A jelenleg is beépített területeken az energiaigény növekedés
ütemének megfelelően kell az állomások teljesítményét transzformátor cserével növelni, vagy az állomást nagyobb egységteljesítményű típusra át kell építeni. Indokolt
esetben új állomások építésével az állomások sűrítésére is szükség lehet.
Fejlesztési javaslatok:
1./ Fürdő környéke – Sportpálya területe:
A jelenlegi Fürdő területétől északra szálláshely kialakítására van lehetőség.
A szálláshelyek villamos energiaigényének biztosításához a meglevő 20 kV-os légvezetéktől 20 kV-os földkábeles hálózat és végpontjára betonházas BHTR tip.
transzformátorállomás telepítést javasoljuk. az új transzformátorállomás építésével a
Sportpálya és szabadidő fejlesztés energiaigénye is biztosított.
2./ Fürdő területén levő Ee övezet:
Az erdőterületi övezet megmarad, többlet energiaigénye nincs. A területbe
ékelődik a Fürdő szálláshely fejlesztés területe. Az energiaellátás a szálláshely fejlesztés villamos fejlesztésével megoldott.
3. / Ifjúsági tábor és a Hármas-Körös gátja közötti terület:
Ez a terület szabadidő és szálláshely céljára hasznosítható. A meglevő
20 kV-os légvezeték a terület közepén halad keresztül, melyet a terület beépítése
setén ki kell váltani. A jelenlegi beépítéshez viszonyítva energiaigény többlet is jelentkezik. Javasolt megoldás, hogy a meglevő 20 kV-os légvezeték helyett földkábelt
kell építeni, melynek végpontjára betonházas BHTR tip. transzformátorállomás kell
telepíteni.
4./ Fáy utca végén levő mezőgazdasági kiskertes övezet:
Az elektromos energiaellátás megoldott. Fejlesztést nem igényel.
5./ Hantoskerti utca folytatása-körgát melletti terület:
Az elektromos energiaellátás megoldott. Fejlesztést nem igényel.

4./ Gyoma északi külterületi részén két transzformátorállomás részére a
Dévaványa 20 kV-os légvezetékről van csatlakozás biztosítva.
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10./ Orgona utcától délre eső terület:

6./ Hantoskerti holtágra futó Poczoskerti terület:
Marad a mezőgazdasági Mk. besorolású terület. Az energiaellátás megoldott.
7./ Ipari Park bővítés területe:
Az Ipari park bővítési területén a meglevő 20 kV-os légvezeték nem igazodik a
beépítéshez, ezért ki kell váltani. A kiváltásra kerülő légvezeték helyett 20 kV-os
földkábel építést javasoljuk, amelyre a területen keresztül haladva az új transzformátorállomások felfűzhetők. A már meglevő ipari Park területén keresztül húzódó 20 kVos légvezeték megmarad. A szükséges új transzformátorállomások a légvezetékről
földkábeles csatlakozással építhető betonházas BHTR tip. állomások lehetnek.
Az Ipari Park bővítés részére energiaigény bejelentés készült az EON TITÁSZ
Zrt. részére. EON TITÁSZ Zrt. a fejlesztési lehetőségeket megvizsgálta, és úgy döntött, hogy a többlet villamos energia nem igényli a távlatban tervezett 120/20 kV-os
alállomás megépítését. A szükséges energia a Szarvasi 120/20 kV-os alállomásból
egy új Szarvas-Gyomaendrőd 20 kV-os hálózat kialakításával biztosítható. Erre a
célra nem kell a Szarvasi aálállomásból végig új 20 kV-os légvezetéket kiépíteni. A
Szarvas irányából Gyomaendrőd nyugati területére, a Bóné zughoz érkező 20 kV-os
légvezeték Szarvasi szakaszán fogyasztók csoportosíthatók át, és a Szarvas irányából a Bóné zughoz érkező 20 kV-os légvezeték légvezetékként vagy akár földkábelként tovább építhető a településközpont irányába. Erről a 20 kV-os hálózatról kiszolgálható az Ipari Park villamos energiaigénye.
8./ Újkertsor déli részének felülvizsgálata:
A terület beépítése várhatóan két ütemben valósul meg.
I.

II.

Ütem:Településközpont vegyes besorolással, többszintes épületek
(szolgáltatás, lakóépületek) építhetők az I. ütemben. A beépítéshez a
területen jelenleg keresztülhaladó 20 kV-os légvezetéket el kell bontani,
és helyette új nyomvonalon 20 kV-os földkábelt kell építeni. A 20 kV-os
kábel nyomvonalát úgy kell megválasztani, hogy az a II. ütem energiaigényét is biztosítani tudja. a javasolt beépítés esetén két betonházas
BHTR tip. transzformátorállomás építést javasoljuk.
Ütem: Részben többszintes lakóépületes, részben kertvárosias beépítés készül. A villamos energiaigény kiszolgálása az átépített
20 kVos földkábel felhasításával, betonházas BHTR tip. transzformátorállomások építésével oldható meg.

9./ Fűzfás-zug felülvizsgálata, (Szabadidő Központ):
A területen jelenleg keresztülhaladó 20 kV-os légvezetéket el kell bontani, és
helyette a Körös part felől új 20 kV-os légvezetéket kell építeni. a létesülő Szabadidő
Központ részére az áthelyezett 20 kV-os légvezetékről 20 kV-os földkábeles leágazást kell építeni, a kábelhálózatra pedig az igényeknek megfelelő darabszámú betonházas BHTR tip. transzformátorállomást kell telepíteni.

A régi településrendezési terv erre a területre falusias lakóterületet irányzott
elő. Az igények szerint erre jelenleg nincs szükség, a terület marad Mk kertes mezőgazdasági besorolású. Villamos hálózat fejlesztés nem szükséges.
11./ Soczó-zugi holtág feletti területek (Harcsás-zug):
A településrendezési terv a terület intenzív beépítését javasolja, szabadidő,
sport és szálláshely céljára, többszintes beépítéssel. A területen keresztülhaladó
20 kV-os légvezetéket az erdő szélére javasolt áthelyezni. a beépítéshez szükséges
villamos energiaigény kiszolgálása földkábeles csatlakozással, betonházas BHTR
tip. transzformátorállomások telepítésével biztosítható.
12./ Regionális hulladékkezelő mű:
A meglevő hulladéklerakó elektromos energiaellátása 20 kV-os légvezetékről
csatlakozó OTR 20/0,4 kV-os transzformátorállomással megoldott. növekvő energiaigény esetén a transzformátorállomás átépítése lehetséges.
13./ Körös holtágak üdülőfejlesztése:
Simai zug északi, és keleti oldala:
A terület energiaellátása a Mezőtúr – Gyomaendrőd 20 kV-os légvezetékről
Nagylaposon keresztül haladó vezetékszakaszról meglevő transzformátorállomással
biztosított. A fejlesztéshez a 20 kV-os légvezetéket meg kell hosszabbítani, vagy a
Mezőtúr – Gyomaendrőd 20 kV-os légvezetékről kell új csatlakozást kiépíteni. A területre OTR 20/0,4 kV-os transzformátorállomás építését javasoljuk.
Nagylapos energiaellátása megoldott. A Nagylapostól délre tervezett Gazdasági terület energiaellátására a mellette húzódó 20 kV-os légvezetékről kell 20 kV-os
csatlakozást és OTR20/0,4 kV-os transzformátorállomást építeni.
Bónum zug belső területe, és Soczó zug felőli külső oldala:
Bónum zug belső területének energiaellátása 20 kV-os légvezetékkel és OTR
20/0,4 kV-os transzformátorállomással megoldott. A Bónum zug és Soczó zug közötti
terület energiaellátásának kiszolgálásához 20 kV-os légvezeték és 20/0,4 kV-os
OTR tip. transzformátorállomás építése szükséges.
Soczó zug, Rév zug:
Soczó zug területének Körösök felőli végén 20 kV-os légvezeték és OTR
20/0,4 kV-os transzformátorállomás található, amely a jelenlegi energiaigény kiszolgálja. Soczó zug üdülőterületként történő fejlesztése esetén a zug másik végére is
szükséges OTR 20/0,4 kV-os transzformátorállomást és 20 kV-os légvezetéket építeni.
Rév zug északi szélén található meglevő 20 kV-os légvezeték és transzformátorállomás. Üdülőterületi fejlesztés esetén a Rév zug déli, Körösök felőli végére is
kell 20 kV-os légvezetéket és OTR20/0,4 kV-os transzformátorállomást építeni.
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Templom zug, Kis zug:

Mikrohullámú összeköttetés:

Templom zug és Kis zug területén jelenleg nincs elektromos energiaellátó hálózat kiépítve. A két zug üdülőterületi hasznosítása estén Templom zug részére a
Harcsás zug irányából, Kis zug részére Kocsorhegy irányából célszerű 20 kV-os légvezetéket, és a vezeték végpontjára OTR 20/0,4 kV-os transzformátorállomást építeni.

A lehetséges mikrohullámú összeköttetést az ANTENNA HUNGÁRIA Zrt. Infrastruktúra Osztályával egyeztettük. A város külső és belső területét ANTENNA
HUNGÁRIA Zrt. üzemeltetésű mikrohullámú összeköttetés nyomvonala nem érinti.
Mikrohullámú rendszer telepítését nem tervezik.

Sirató zug belső oldalának vízpart felőli része:
Sirató zug külső oldalán és belső dél-nyugati sarkában van 20 kV-os légvezeték és kiépített transzformátorállomás. A partszél körben történő beépítéséhez a zug
észak-keleti oldalára is kell 20 kV-os légvezetéket és
OTR 20/0,4 kV-os
transzformátorállomást építeni.

A város északi külterületén a Pannon GSM Zrt. antennatornyok közötti mikrohullámú összeköttetése üzemel. A mikrohullámú rendszer nyomvonalát a területrendezési terven szerepeltettük. A sugárnyaláb védőtávolságának szélességi és a magassági korlátozások adatai az ENTEL Kft. által készített tervdokumentációban az
Önkormányzatnál megtalálhatók.
Kábeltelevíziós rendszer:

Torzsás zug belső fele és külső keleti oldala:
Torzsás zug belső területén jelenleg nincs energiaellátó hálózat kiépítve. A
terület kiépítése esetén a zug területére be kell vezetni a 20 kV-os légvezetéket, és
OTR 20/0,4 kV-os transzformátorállomást kell telepíteni.
14./ Bogárzó zug:
Bogárzó zug környékének elektromos energiaellátása nem megoldott. A környéken termálkút található, melynek hasznosításához is szükség van elektromos
energiára. Erre a területre új 20 kV-os csatlakozó vezeték és OTR-20/0,4 kV tip.
állomás építése indokolt.

Gyomaendrőd belterületén a FIBERNET Kommunikációs Zrt. optikai kábeltelevíziós kábelhálózatot épített. A hálózat központja és fejállomása a Fő utca 173-179
sz. épületben van. A város 17 „NODE” körzetre van osztva, ezek a körzetek Gyoma
és Endrőd városrészben két külön optikai kábelkörre vannak felfűzve.
Rádiótelefon rendszer:
A város gyomai területén, két rádiótelefon torony üzemel.

15./ Mikszáth Kálmán u. – Losonczy István u. közötti terület:
A Mikszáth K. utcai telkek végében levő üres terület falusias beépítésére tesz
javaslatot a településrendezési terv. A terület elektromos energiaellátás jelenleg
nem megoldott. A beépítéshez a Bajcsy Zsilinszky út mentén húzódó 20 kV-os légvezetékről kell új 20 kV-os kábeles csatlakozást építeni. A vezeték végpontjára betonházas BHTR tip. transzformátorállomást kell telepíteni.

Szeged, 2009. augusztus hó.
Somogyi János
villamos tervező

3.3.3.2. TÁVKÖZLÉS:
Távbeszélő ellátás:
A régi helyközi MATÁV koaxiális kábelek ma már üzemen kívül vannak. A
helyközi távbeszélő ellátást is az Invitel Zrt. szolgáltatja.
A helyközi és a helyi távbeszélő ellátást is a HUNGAROTEL Rt. jogutódja az
Invitel Zrt. biztosítja. Békéscsaba és Szarvas irányába optikai kábel került kiépítésre.
A város távbeszélő hálózata a Kossuth L. utcában levő DLU tip. telefon központból
van ellátva. A központ analóg és digitális vonallakkal is rendelkezik. Az állomás bővíthető, és ehhez a helyszükséglet fizikailag is biztosított. A városi hálózat fejlesztésre került, a város területén optikai kábelhálózat épült, melynek végpontjaira „NODE”
egységek kerültek telepítésre.
A városi területek fejlesztéséhez a telefonközpont esetleg szükséges bővítésével az fejlesztési igényeknek megfelelő kapacitás rendelkezésre áll.
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3.3.3.3. Gyomaendrőd transzformátorállomás lista:

Ssz:

*Száma:

Azonosító II:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

473
475
1121
1601
1602
1603
1665
2189
2601
2602
2603
2604
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635

*30473
*30475
*33698
*31601
*31602
*31603
*31665
*32189
*33699
*33700
*33768
*33770
*33782
*33784
*33785
*33786
*33787
*33788
*33789
*33790
*33791
*33792
*33793
*33794
*33795
*33796
*33797
*33798
*33799
*33839
*33840
*33867
*32626
*33868
*33869
*33870
*33871
*33872
*33873
*33874
*33875
*33876

Neve:

Típusa:

Décs Fazekaszug
12/5 Gátorház
Papp zug
Alkotmány Tsz Előhalom
Makra tanya
Endrőd IV. Gázgyűjtő
PENNY MARKET
Gyomaendrőd, Balázs Lambéria Blaha u.
Danzugi sziv. telep
Takarmánykevero
Újkertsor I.
Nagylapos Községi
Álmos u.
Besenyszeg
Zrinyi u.
MÁV (szivattyú) híd
Jókai u.
Eötvös u.
Kálvin út (Marx út)
Malom u.
Elektron GMK
Újkertsor II.
Dózsa Tsz. Alk. I. üe
Alkotmány Tsz. Tehenészet
Vásártéri ltp. Mező I.
Pásztor J. út
Keltető Arany J. u.
Sallai u.
II/D Vízműtelep
Nagylapos MÁV
ÁFÉSZ Nyomdaüzem
Patkós-Landmark
HTSZ Mezoberényi u.
Pósa u.
Kisréti gazdák
Danzugi zártkert ,Belso
Fácánkelteto
Közúti híd
Fafeldolgozó
Kocsorhegy
Losonczi u.
Bocskai út

ISZTR 20/1000
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/630
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/2x400
OTR 20/400
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/250
OTR 20/400
FOTR 20/160
OTR 20/400
OTR 20/400
VOTR 20/160
OTR 20/400
EKTR 20/630
VOTR 20/2x250
VOTR 20/160
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
BOTR 20/160
OTRL 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/63
FOTR 20/160
OTR 20/630
OTR 20/400
OTR 20/400
BOTR 20/160

Ssz:

*Száma:

Azonosító II:

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681

*33877
*33878
*33879
*33899
*33920
*33925
*33926
*33927
*33928
*33929
*33930
*33933
*33934
*33935
*33936
*33937
*33938
*33939
*33940
*33943
*33944
*33945
*33946
*33947
*33948
*33949
*33975
*33976
*32664
*33977
*33978
*33979
*33980
*33981
*33982
*33983
*33984
*33985
*33986
*33987
*33988
*33989
*33990
*33991
*33992
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Neve:

Hősök út 1.
Nyomásfokozó
Győzelem Tsz Csibe
Győzelem Tsz. Sertéstelep II.
Építő KTSZ
Tárház
Ipari park I. Tüzép
Rákóczi+Háziipar
Hősök út 2.
Tsz. Téglagyár
Lenin Tsz. Varjas
Selyem u. II.
Görögállás Pulyka II.
MÁV
Győzelem Nyilas tanya
Pulykatelep V. sz. Nagylapos
Gyoma Hotechnika
Nagylapos I. Pulyka Ü.
Faáruk GMK. (Andor)
Kner Nyomda
ENCI
Ipari park II. körforgal
KPM Kevero
Tüzép
Hámán K. u.
Gyoma CII. Vízmű
Gyomavégi
Ságvári u.
Torzsási Hobby
Socózug gátorház,Rév-zug
Munkácsy u.
BKSZ sziv. telep
Vízmű II. Sebes Gy. u.
Bánomzug külső
ÁFÉSZ,Bikaház,Templomzug
Katona J. u.
Sütőipari Váll.
Csokonai u.
Mikszáth u.
Bónum-belső
Lenin Tsz. Nagylapos
Nagylapos Simai zug
Hulladéklerakó
Piros malom
Október 6. ltp.1.

Típusa:

OTR 20/400
VOTR 20/160
FOTR 20/125
FOTR 20/125
VOTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/2x400
OTR 20/400
VOTR 20/250
OTR 20/400
BOTR 20/160
OTR 20/630
BOTR 20/160
OTR 20/160
OTR 20/160
BOTR 20/160
OTR 20/160
OTR 20/250
OTR 20/630
VOTR 20/2x400
OTR 20/400
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/250
OTR 20/400
BOTR 20/160
OTR 20/160
BOTR 20/160
BOTR 20/250
OTR 20/250
OTR 20/250
FOTR 20/160
OTR 20/400
OTR 20/250
OTR 20/250
OTR 20/250
BOTR 20/160
OTR 20/160
OTR 20/250
OTR 20/400
OTRL 20/400
OTR 20/250
EKTR 20/630
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Ssz:

*Száma:

Azonosító II:

88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

2682
2683
2684
2685
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2698
2699
2701
2717
2718
2721
2732
2733
2743
2744
2745
2746
2747
2752
2758
2759
2762
2770
2771
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813

*33993
*33994
*33995
*33996
*33997
*33998
*33999
*34024
*34032
*34050
*34060
*34069
*32696
*32698
*34076
*34077
*34085
*34087
*32721
*32732
*32733
*32743
*32744
*32745
*32746
*32747
*32752
*32758
*32759
*32762
*32770
*32771
*35801
*35802
*35803
*35804
*35805
*35806
*35807
*35808
*35809
*35810
*35811
*35812
*35813

Neve:

Móricz út
Jókai ltp (Collmann)
Kulich Gy. u.
Zalka M. u.
Botond u.
Fűzfás-zug
Torzsási Vízmű
Vízmű I.
Béke Tsz. II. Nagylapos
Danzug sziv. 2.
FOR-HOME Kft.(Győzelem T
Költségvetési Ü.
Vegyesipari V. Kazánü.
Október 6. ltp. 2. Újkertsor
KPM Keverő Üzem
Körösi ÁG. III. Üe.
Győzelem Póhalom
Előhalmi tanyák
MAVAD I.
Győz. Nagyállás
Fűztelep
MAVAD II.
Körösi ÁG öntöző
Körösi ÁG Juhtelep
Körösi ÁG. Teleki magtár
Dávid tanya
MÁV Póhalom
Tsz. Teleki JUhtelep
Halászati Szöv.
Sirató I.
Sirató Üdülő
Bogdán tanya
Körös u.
Hatház u.
Micsurin u.
Damjanich u.
Blaha u.
Zöldfa u.
Juhász Gyula út
Szennyvízátemelo
Bartók B. u.
Sugár-Polányi u.
Zsák u.
Selyem u.
Alkotmány u.

Típusa:

Ssz:

*Száma:

Azonosító II:

OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/250
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/630
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/630
EHTR 20/630
OTR 20/400
OTR 20/630
VOTR 20/160
OTR 20/63
OTR 20/250
OTR 20/160
OTR 20/160
BOTR 20/160
BOTR 20/160
BOTR 20/160
OTR 20/160
OTR 20/63
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/630
OTR 20/400
OTR 20/630
OTR 20/630
OTR 20/250
BOTR 20/250
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/400
OTR 20/250
VOTR 20/160
OTR 20/250
OTR 20/250
OTR 20/250
BOTR 20/160
OTR 20/400
OTR 20/250

133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832

*35814
*35815
*35816
*35817
*35818
*35819
*35820
*35821
*35822
*35823
*35824
*35825
*35826
*35827
*35828
*35829
*35830
*35831
*35832

Szennyvíztisztító
Polányi u.
Szarvasi út (Keverő ,Ostya)
Béke Tsz Kálvária
Öregszőlő Kétköves út
Öregszőlő Bacsalapos
Kovács cipész
Lenin Tsz Peres
Lenin Tsz Jobb O.
Öregszölő Kondorosi u.
Öregszőlő Határ u.
Lenin Tsz Bal O.
Győzelem Tsz Keselyűs
Győzelem Tsz Szárító
Akác u.
Pulykatelep Szarvasi u. 2
Pulykatelep Szarvasi u. 3
Pulykatelep Öregszőlő
Bútor öregszőlő

OTR 20/250
OTR 20/250
OTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/400
FOTR 20/125
VOTR 20/125
VOTR 20/250
VOTR 20/250
OTR 20/400
OTR 20/250
VOTR 20/125
OTR 20/400
OTR 20/630
OTR 20/400
FOTR 20/160
FOTR 20/160
FOTR 20/160
OTR 20/400

152

5833

*35833

Rév-zug szivattyú telep

OTR FA-2200 B12/13
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Tájrendezés, környezetalakítás



Az Állami Főépítészi Iroda Étv. szerinti közbenső véleményének megadásához az
alábbi pótlások elkészítésére kötelezte a felülvizsgálatot végző VÁTI Városépítési
Kft-t:





tájrendezési alátámasztó munkarész,



környezetalakítási alátámasztó munkarész,



biológiai aktivitásérték számítás a teljes közigazgatási területre,



a tervhierarchiai megfeleltetés az OTrT és a megyei tervi övezetek tekintetében (3.3.6. fejezetben).




A pótlásra került önálló alátámasztó munkarészekhez magyarázat
Az egyeztetési eljárás során beérkezett észrevételek, illetve a tervtanácsi vélemény
alapján a javasolt terven kisebb korrekciók váltak szükségessé, illetve lesznek szükségesek. Ezeket az alábbi munkarészek kék színnel jelölik meg.
TÁJRENDEZÉSI MUNKARÉSZ
A
felülvizsgálat
keretében
a
tervezett
területfelhasználások alapján csoportosítottuk.

változtatásokat,



javaslatokat

- erdőterületek szabályozása
Javaslat leírása, indoklás tartalma:
 A rendeltetések rögzítése vált szükségessé a külterületen ahol a korábbi
szabályozás nem határozott meg építési szempontú rendeltetéseket.
 A belterületei erdők egy része volt temető területén került meghatározása a
korábbi tervben, ezt a javasolt terv közpark, kegyeleti park
területfelhasználásba sorolta (Endrőd).
 Számos erdő művelési ágú ingatlan nem erdő területfelhasználásban volt
rögzítve, a javasolt terv a felülvizsgálat keretében meghatározott építésügyi rendeltetéssel erdő területfelhasználásba sorolta az érintettek telkeket.
 A hullámtérben lévő erdőterületeket a javasolt terv vízgazdálkodási terület,
erdő övezetébe sorolta.
 A javasolt terv erdőterület (Ee) igénybevételt a Strandfürdő fejlesztési lehetőségének biztosítása céljából tartalmaz.
- mezőgazdasági területek szabályozása
Javaslat leírása, indoklás tartalma:
 A felülvizsgálat keretében a tervi javaslatok megalapozására konzultációt
folytattunk le a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal. Ennek nyomán
tettük meg a mezőgazdasági területekre vonatkozó szabályozást.
 Két övezet kialakítását elegendőnek tartottuk, mivel a művelési ágak nyomán szükséges a differenciált szabályozás – általános mezőgazdasági terület, illetve kertes mezőgazdasági terület. A javasolt HÉSZ az OTÉK-tól
eltérően a gyepekre vonatkozólag is külön területnagyság követelményt
rögzít.



Az építési lehetőség egyértelmű tiltását a védett természeti területeken az
Igazgatóság nem tartotta megfelelőnek, mely szerint ezt a korábbi előírást
megszüntettük (állattartó, bemutató épület elhelyezésének igénye stb. felmerülhet a védett természeti területeken is).
A kertes mezőgazdasági területek szabályozása kiegészítésre került – kialakítható legkisebb telek területe, funkciók meghatározása (állattartó telep
kizárása), építmény-elhelyezésre vonatkozó előírások.
A település Önkormányzata a belterületi mezőgazdasági ingatlanokat
(MTb) fejlesztési területként kívánja hasznosítani (idegenforgalmi célú,
üdülési funkciójú területek). A Fáy Antal utca mögötti kertes területek kivételével ezeket a terv megszüntetésre javasolta. Az övezet fenntartása így
szükségtelenné vált, a megmaradó kiskerteket kertes mezőgazdasági övezetbe soroltuk.
A mezőgazdasági területekre vonatkozólag általános előírások megfogalmazását tartottuk szükségesnek az építési mód, szennyvíz-elhelyezés, stb.
tekintetében.
Az eddigiek során beérkezett államigazgatási vélemények alapján az országos és európai jelentőségű természetvédelmi érdekeltségű területekre
vonatkozólag a HÉSZ kiegészítését tartjuk szükségesnek:
7.§ Országos vagy európai jelentőségű természetvédelmi érdekeltségű területen:
- művelési ág változtatás csak a táj jellegének, szerkezetének, a történelmileg kialakult természetkímélő használat által meghatározott adottságoknak és a természeti értékeknek a figyelembevételével lehetséges,
- építmény elhelyezése elvi építési engedély köteles a természet- és környezetvédelmi követelmények tisztázásara,
- építmény elhelyezés csak a védelmi célokkal összhangban történhet, a
környezet- és természetvédelmi hatóságok hozzájárulásával, a vonatkozó
egyéb jogszabályok szerint.”
Az Endrődi településrészen a korábbi tervben lakóterület fejlesztési terület,
illetve a Pocoskerti üdülőterület visszaminősítése kertes mezőgazdasági
területté. A tervezett fejlesztési elképzelések jelenleg nem relevánsak, a felülvizsgálat keretében a kertes hasznosítás visszaállítása indokolt az Önkormányzat döntése szerint is.

- természetközeli terület szabályozása
Javaslat leírása, indoklás tartalma:
 A kisebb ökológiai szempontból értékes élőhelyeken az OTÉK új
területfelhasználási kategóriájának alkalmazását tartottuk megfelelőnek
(nádas, vízállás, mocsár művelési ágak esetén, kisebb kiterjedésű gyepek
védelmére, illetve a vízfolyások mentén zöldfolyosó biztosítására.
- vízgazdálkodási területek szabályozása
Javaslat leírása, indoklás tartalma:
 A vízgazdálkodási terület szabályozását a felülvizsgálat megfelelőnek tartotta, a HÉSZ előírásokat csak kis mértékben módosította. A tervtanácsi
vélemény alapján szükségessé vált a differenciált szabályozás – vízgazdálkodási területek típusai, ahol az elsődleges funkció minden esetben a
vízgazdálkodás:
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„Vízgazdálkodási terület, erdő övezetén (Vg-E) az erdőgazdálkodást a vízgazdálkodással összhangban szükséges végezni.
Vízgazdálkodási terület, általános mezőgazdasági hasznosítás alatt álló
övezetén (Vg-Má) a mezőgazdasági hasznosítás környezetkímélő módon,
a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően folytatható.
Vízgazdálkodási terület, kertes mezőgazdasági hasznosítás alatt álló övezetén (Vg-Mk) a mezőgazdasági hasznosítás környezetkímélő módon, a
helyes mezőgazdasági gyakorlatnak megfelelően folytatható.
Vízgazdálkodási terület, természetközeli övezetén (Vg-Tt) az élőhelyek védelme biztosítandó.
Vízgazdálkodási terület, strand övezetén (Vg-Strand) rekreáció a vízügyi
és természetvédelmi hatóság által meghatározott feltételek szerint történhet.”
A jelentősebb (magasabb rendű tervekben is vízgazdálkodási térségként
ábrázolt) vízfelületek vízgazdálkodási területként való szabályozása.

- zöldterületek szabályozása
Javaslat leírása, indoklás tartalma:
 A korábban jóváhagyott terv az alábbi zöldterületi típusokat határozta meg:
Z közpark, Zv helyi védettségű közpark, Zk kegyeleti park.
 A javasolt terv a fenti típusok helyett az alábbi csoportosítást tartja megfelelőnek: Zkp közpark, Zkt nem közlekedési célú közterületeket (fásított köztér), Zkp-kegyeleti park, Ztk jelű természetközeli közpark. A helyi védettség
szerinti övezeti differenciálást nem tartjuk indokoltnak. Ztk természetközeli
közpark szabályozását (új zöldterület) a Soczó-zug szomszédságában tartottuk szükségesnek.
 Zöldterület igénybevételt a javasolt terv nem tartalmaz. Számos új közpark,
fásított köztér kijelölését javasolja a felülvizsgált terv, egyrészt az új fejlesztési területekhez, másrészt a módosított településközponti területeken.
- egyéb szabályozási kérdések
Javaslat leírása, indoklás tartalma:
 Új beépítésre szánt területek kijelölése esetén a zöldfelületi minimumértéket meghaladó előírások nem voltak indokoltak, erre csak egy-egy esetben
került sor.
 A tervhierarchiai elemzések során felmerült szükséges előírások a HÉSZbe beépítésre kerültek.
KÖRNYEZETALAKÍTÁSI MUNKARÉSZ
Levegőminőség-védelemi, településökológiai szempontú javaslatok
- Az elkerülő út kialakítására vonatkozóan alternatív megoldás biztosítása, amely
egyértelműen nem dönthető el, hogy levegőminőség-védelmi szempontból kedvezőe vagy sem (környezeti hatásvizsgálat lesz szükséges annak eldöntésére, hogy melyik nyomvonal a kedvezőbb a környezeti, társadalmi, gazdasági szempontok alapján.
- Új zöldterületek, fásított közterek szabályozása, megfelelő út szabályozási szélességek biztosítása a zöldsávok kialakításának lehetőségével, ahol ez lehetségessé

vált (kedvező klimatizáló hatások, porszennyezés csökkentése, oxigéntermelő biológiailag aktív felületek létrehozása).
- Erdő művelési ágú ingatlanok erdőterületként történő szabályozása (erdőterületek
védelme, amelyek a legaktívabb kondicionáló zöldfelületek közé tartoznak).
- A hulladéklerakó levegő-védelmi övezetének csökkentése vált szükségessé, mivel
a hatóságilag megállapított védőtávolság 500 m az 1000 m helyett.
- Beültetési kötelezettségű terület szabályozása az Ipari Parkban a meglévő lakó
funkciók védelmére.
- Az Ipari Parkban lévő meglévő erdők védelmét javasolta a terv, ennek megfelelően
csökkent a biológiailag aktív felültek igénybevétele, mely környezetei szempontból is
igen kedvező a gazdasági területen.
- Az erdőtelepítés lehetőségének biztosítására, illetve a szélerózió elleni védekezés
céljából a HÉSZ javasolt előírása:
„A mezőgazdasági övezetben az erdőművelés irányába történő művelési ág
váltás a rendezési terv módosítása nélkül megvalósítható, kivétel kiváló termőhelyi adottságú szántóterületen, valamint régészeti területen. Kiváló termőhelyi adottságú szántóterületen mezővédő erdősávok létesítése nem tiltott, a
környezetvédelmi szempontból kedvező hatások elérése érdekében kívánatos.”
- Szarvas felől a közvetlen közúti kapcsolat megteremtése a hulladéklerakóval jelentősen lecsökkenti a szállítási távolságokat, amely a regionális lerakó esetén környezetvédelmi szempontból igen jelentős lenne.
- Zöldfelületekre vonatkozó előírások kidolgozása.
- A levegőtisztaság védelmi előírások felülvizsgálata.
- A településen a tervezett felülvizsgálat keretében biológiai aktivitásérték növekedés
következik be.
Táj- és természetvédelemi javaslatok
- Európai és közösségi jelentőségű természetvédelmi érdekeltségű területek feltüntetése a javasolt településrendezési tervben. A védettségeket a tervezés során figyelembe vettük.
- Tájképvédelmi terület lehatárolása a helyi sajátosságok és az országos előírások
alapján.
- Táj- és természetvédelemre vonatkozó javaslatok kidolgozása.
- Természetes növényállomány megőrzendő zöldfelületi szabályozás bevezetése
(ökológiai lépőkövek az anyaggödrök).
Zaj- és rezgés elleni javaslatok
- A vasúttal párhuzamos nyomvonalú alternatív elkerülő út megvalósítása esetén zajés rezgésvédelmi intézkedések válhatnak szükségessé (aktív és passzív zajvédelmi
technikák alkalmazásával).
- A közlekedési hálózat racionalizásálása csökkenti az utazási távolságokat, lehetőséget teremt környezetbarát közlekedési formák helybiztosítására (kerékpárutak, kerékpársávok).
- Új üdülőterületek kijelölésére került sor a Peres zug mentén a 46-os főúttal szomszédosan. Itt is szükséges a tulajdonosok részéről (módosítás kérelmezői) a zajvédelmi technikák alkalmazása a nyugalmas pihenés érdekében.
- Zajvédelemre vonatkozó előírások felülvizsgálata.
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Vízminőség-védelmi javaslatok
- A Körös-ártér elsődleges funkciói a vízgazdálkodás, illetve a természetvédelem. A
javasolt szabályozás ezt szigorúan teljesíti.
- Kikötő elhelyezhetőségére két alternatív helyszín biztosítása. Természetvédelmi
szempontból kedvezőbb a vasúti híd szomszédságában. (Környezeti hatásvizsgálat
köteles beruházás).
- Védelmi övezetek kijelölése a szénhidrogén kutak környezetében (talajvédelmi, levegőminőség-védelmi szempontból is szükséges tervi elem).
- Vízminőség védelemre vonatkozó előírások felülvizsgálata.
Talajminőség-védelmi javaslatok
- Az átlagosnál jobb termőhelyi adottságú szántóterületek igénybevétele korlátozottan szerepel a javasolt tervben. OTrT által lehatárolt övezeten az Ipari Park területén
11,5 ha új beépítésre szánt terület került kijelölésre.
- Talajminőség-védelemre vonatkozó előírások felülvizsgálata.
Hulladékkezelésre vonatkozó javaslatok
- Hulladékgyűjtő udvar elhelyezhetőségének biztosítása gazdasági területeken segíti
a tudatos hulladékgazdálkodás terjedését, illetve a környezetbarát szemléletmód kialakulását.
- Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások felülvizsgálata.
- A tervezett közúthálózati struktúrával a regionális hulladéklerakó elérhetősége javul
(kisebb környezeti terhelések).

BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS KÜLÖN KIEGÉSZÍTÉSRE AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA
KÉRÉSÉRE A TELEPÜLÉS TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE
A teljes közigazgatási területre vonatkozólag a számítást úgy tudtuk elvégezni, hogy
a beépítésre szánt területek változásai is beépítésre kerültek. A felülvizsgálat során a
tervezett változtatásokkal Gyomaendrőd város biológiai aktivitásértéke az átminősítés előtti állapothoz képest növekedik.
Biológiai aktivitásérték számítás Gyomaendrőd település közigazgatási területére
Jóváhagyott településrendezési terv szerinti
területfelhasználás
Nagyvárosias lakóterület

Övezeti terület
nagysága (ha)

A
Számított biológiai aktivitásterületfelhasználás
érték
BIA értéke

11,53
11,63

0,7
1,5

8,07
17,45

111,67
624,67

3
2,5

335,01
1561,68

83,2

0,7

58,24

42

0,3

12,60

355,33
20,91
137,2
13,12
6,01
3,21
5,06
16,3

0,3
2,7
4,2
3,5
6
3,5
2,7
3,5

106,60
56,46
576,24
45,92
36,06
11,24
13,66
57,05

8,07

3,5

28,25

Különleges terület, szennyvíztisztító

2,47

0,2

0,49

Különleges terület, hulladéklerakó

22,1

0,1

2,21

Különleges mezőgazdasági
üzemi terület
Közlekedési terület
Vasútterület
Zöldterület 3 ha felett
Zöldterület 3 ha alatt

9,22

0,3

2,77

334,61
110,52
4,81
5,58

0,6
0,8
8
6

200,77
88,42
38,48
33,48

386,08

9

3474,72

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

0

6

0,00

Egészségügyi, turisztikai rendeltetésű erdőterület
Vízgazdálkodási terület

10,96

8

87,68

1519,17

6

9115,02

26201,38

3

78604,14

305,36

6

1832,16

Kisvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület
Településközpont vegyes terület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Egyéb ipari terület
Üdülőházas üdülőterület
Hétvégi házas üdülőterület
Különleges terület, sport
Különleges terület, vízmű
Különleges terület, starndfürdő
Különleges terület, vásártér
Kölönleges terület, temető
Különleges terület, gyógyszálló

Erdőterület, védelmi rendeltetésű
erdőterület

Általános mezőgazdasági terület
(MT, MTt)
Kertes mezőgazdasági terület
(Mtk, Mtb)

Összesen:
96404,84
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Javasolt településrendezési
Övezeti terület
terv szerinti
nagysága (ha)
területfelhasználás

A
Számított biológiai aktivitásterületfelhasználás
érték
BIA értéke

12,61
32,82
115,75
594,92

0,7
1,5
3
2,5

8,83
49,23
347,25
1487,30

83,26

0,7

58,282

201,86

0,3

60,558

35,35
0
194,86

0,3
2,7
4,2

10,605
0
818,412

32,1

2

64,2

6,43
5,6
4,65
19,39

6
3,5
2,7
3,5

38,58
19,6
12,555
67,865

0

3,5

0

Különleges terület, szennyvíztisztító

2,47

0,2

0,494

Különleges terület, hulladéklerakó

23,92

0,1

2,392

Különleges mezőgazdasági
üzemi terület
Közlekedési terület
Vasútterület
Zöldterület 3 ha felett
Zöldterület 3 ha alatt

193,15

0,3

57,945

961,8
81,7
34,26
14,17

0,6
0,8
8
6

577,08
65,36
274,08
85,02

Védelmi rendeltetésű erdőterület
(Ev, Vg-E)

757,7

9

6819,3

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

363,89

6

2183,34

Egészségügyi, turisztikai rendeltetésű erdőterület
Természetközeli terület (Tt, VgTt)
Vízgazdálkodási terület

2,39

8

19,12

551,8

6

3310,8

1056,75

6

6340,5

24776,98

3

74330,94

201,59

6

1209,54

Nagyvárosias lakóterület
Kisvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület
Településközpont vegyes terület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Egyéb ipari terület
Üdülőházas üdülőterület
Hétvégi házas üdülőterület
Különleges terület, sport, szállás,
szolgáltatás
Különleges terület, vízmű
Különleges terület, starndfürdő
Különleges terület, vásártér
Kölönleges terület, temető
Különleges terület, gyógyszálló

Általános mezőgazdasági terület
(Má, Vg-Má)
Kertes mezőgazdasági terület
(Mk, Vg-Mk)

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

1. Bevezetés
Gyomaendrőd Város Településfejlesztési Koncepciója 2008. XI. 27-én került elfogadásra (Készítette: Tér és Terület BT.). A településfejlesztési koncepciót egy részletes
és alapos helyzetelemzés előzte meg, amely kiterjedt a táji, természeti értékek, zöldfelületek, illetve a környezetvédelem területére.
Munkánk során a helyzetelemzést áttekintettük és alapul vettük, külön a vizsgálatok
megismétlését, illetve kiegészítését nem tartottuk szükségesnek.
A 2/2005. (I. 11.) kormány rendelet alapján település teljes felülvizsgálata esetén a
környezeti vizsgálat lefolytatása kötelező. A jogszabálynak megfelelően a tematikáról
a környezet védelméért felelős szervek véleményét kikértük. A tervezett tematikával
kapcsolatosan kifogás nem érkezett, a felelős szervek elfogadták.
A környezeti értékelést a várható hatások becslése alapján készítettük el a tájrendezés, környezetalakítás alátámasztó munkarészeken belül, a releváns pontokat kiemelve.
A felülvizsgálat eredményei alapján a településrendezési tervet számos ponton módosításra javasoljuk, az önkormányzati módosítási határozatok és a jogszabályi változások alapján.
A tervezett módosítások legnagyobb része szabályozástechnikai, természetvédelmi,
környezetvédelmi szempontból a módosítások nem jelentősek.
1.1. Tematika, tartalomjegyzék

Összesen:
98319,18

A teljes közigazgatási területre kiterjedő biológiai aktivitásérték számítás alapján a
pontérték növekedés +1914,34. Ez a számított érték nem egyezik meg a változtatások esetére elvégzett számítással (+1064,55), mivel itt a beépítésre szánt területek
változásai is beszámításra kerültek.

A környezeti értékelés a 2/2005. (I.11.) kormányrendelet 4. számú melléklete alapján került összeállításra.
1. Bevezetés
1.1. Tematika, tartalomjegyzék
1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése (célrendszer)
1.3. A terv és a változatok rövid ismertetése
1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság előzetes véleményeinek és
észrevételeinek figyelembe vétele, az indokok összefoglalása
2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal
2.1. A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési határozatok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági)
2.2. A terv összefüggése (környezet és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntarthatóság) egyéb releváns tervekkel és programokkal (területi tervek, jogszabályok, természetvédelmi
kezelési tervek stb.)
2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos, megyei, települési környezetvédelmi programok, elvek)
3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv meg nem valósulása
esetén)
3.1. A környezeti elemek és rendszerek, a környezetállapot ismertetése
3.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség)
3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg
4. A terv megvalósítása esetén a várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése (közvetlen és közvetett környezeti következmények)
4.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a környezeti
elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire
4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:
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−
−

új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére
környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására
− olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak
− a természeti erőforrások megújulásának korlátozására
− a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti
erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására
− a közvetlen és közvetett hatások következtében az érintett közösség társadalmi, gazdasági
helyzetében, különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben várhatóan fellépő változásokra
4.3. Értékelési módszer alkalmazása
4.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai,
nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok
5. A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása, a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre
7. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben illetve programban figyelembe kell venni
8. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a
tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre
9. Összefoglaló

Természetközeli
szabályozása

terület

Kisebb, ökológiai szempontból értékes élőhelyeken

Vízgazdálkodási
szabályozása

terület

- Hármas-Körös és ártere,
holtágak, fővédmű
- önálló helyrajzi számú jelentős csatornák, árkok
- egyéb vízgazdálkodási területek (pl. gátőrház, szivattyútelep)

Zöldterületek

Különleges
beépítésre
nem szánt területek
Közlekedés

1.2. A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése (célrendszer)
A településrendezési terv változtatásai közül az alábbiakban kiemeljük azokat a pontokat, amelyek a természet- és környezetvédelem szempontjából változtatást eredményeznek:
Tervezett változtatás

A változtatás tartalma

Következménye, hatása

OTÉK szerinti szabályozás:
- közpark,
- fásított közér
- természetközeli közpark
OTÉK szerinti szabályozási
elem bevezetése az alacsony
beépítettséget igénylő területfelhasználások esetében
- alternatív nyomvonal az
elkerülő útra a vasút menti
közlekedési folyosóban
- változatok a hajóállomás
helyére
- összekötő út a 443 sz. és a
46-os sz. út között, regionális
hulladéklerakó megközelítése

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Erdőterületek differenciált szabályozása (védelmi, gazdasági, egészségügyi-szociális,
turisztikai
rendeltetésű erdőterületek)

- OTÉK szerinti szabályozás,
az építési feltételek tisztázása
- erdő művelési ágú telkek
erdőterületbe sorolása (jelentős kiterjedésben)

Mezőgazdasági területek
szabályozásának módosítása

A mezőgazdasági övezetek
számának csökkentése, övezeten belüli differenciált szabályozás:
- általános mezőgazdasági
terület
- kertes mezőgazdasági terület

- természetvédelmi oltalom alatt álló
erdők védelmi rendeltetésű erdőterület
övezetbe sorolása
- egészségügyi-szociális, turisztikai
rendeltetésű erdőterületek a belterületi
erdők
- egyéb erdők gazdasági rendeltetésűek
- művelési ághoz kötött differenciált
szabályozás,
- a művelést, gazdálkodást segítő kedvező építési feltételek megteremtése,
- szántó és kertes művelési ágak esetén OTÉK szabályozás
- gyep esetén szigorúbb, de a gyepgazdálkodást elősegítő szabályozás
- védett természeti területeken az építési lehetőség biztosítása (állattartó
épület, bemutató épület, stb. építési
lehetőség)
- kertes mezőgazdasági területek a
zártkertek, holtágak területén kialakult
kertek, OTÉK szerinti szabályozás

Természetvédelmi területek rögzítése szerkezeti,
szabályozási terven

GYOMAENDRŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Természetvédelmi védettségek feltüntetése:
- Körös-Maros Nemzeti Park
területe
- Nemzeti Ökológiai Hálózat
területe,
- Natura 2000 terület, európai
közösségi jelentőségű védett
természeti terület – spa, psci
- Érzékeny természeti terület
(ÉTT)

- nádas, vízállás, mocsár művelési
ágak esetén a szabályozás alkalmas
az ökológiai értékek védelmére
- gyepgazdálkodásra nem alkalmas
(kis kiterjedésű) gyepek védelmére,
például vízfolyások mentén
- vízgazdálkodással és árvízvédelemmel összefüggő feladatok biztosítására,
- Körös-ártér védett természeti terület
védelmére
- a mezőgazdasági területeken a vízgazdálkodási létesítmények biztosítására
- önkormányzati tulajdonban álló gátak
közlekedési területként való szabályozása a védelmi funkció feltüntetésével
(tengelyvonallal ábrázolt gát)
- új tervezett közparkok szabályozása
a településközpontban, a Fűzfás zug
és Soczó zug területén
- a túlzott mértékű beépítések elkerülésére
- a vasút mentén tervezett főút nem
vágja keresztbe a természetvédelmi
oltalom alatt álló Körös-árteret egy új
helyen, hanem a meglévő keresztezés
mellett, csökkentve ezzel a zavarást és
az élőhely-fragmentációt, az özönfajok
terjedési lehetőségét
- a vasút mentén tervezett főút azonban a nemzeti ökológiai hálózat ökológiai folyosó területét veszi igénybe
- a hajóállomás elhelyezésére két javaslatot tartalmaz a terv, környezeti
szempontból kedvezőbb a vasúti hídláb mellé tervezett (az élővilágot zavaró funkciók egymás mellé telepítése)
- a javasolt összekötő út az Öregszőlők
településrész északi oldalán megoldja
azt a súlyos környezetvédelmi problémát, hogy a regionális hulladéklerakóba a szomszédos településekről a
városon keresztül viszik a hulladékot
- a természeti értékek védelmére, jogszabályi kötelezés
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Szélesebb kínálati lehetőség
Ipari park bővítése
biztosítása
Hétvégi házas üdülőterü- A kiskertekben jelen lévő
letek kijelölése a holt- üdülési igények kielégítésére
ágak mentén

Pocos zug üdülőterület - igénybe nem vett területek
beépítésre
visszaminősítése kertes visszasorolása
nem szánt területbe
mezőgazdasági területté
Orgona utcától délre eső - igénybe nem vett területek
beépítésre
lakóterület visszaminősí- visszasorolása
tése kertes mezőgazda- nem szánt területbe
sági területté
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉSE
Bányaműveléssel össze- - védőterületek ábrázolása
(szénhidrogén kutak, gyűjtőfüggő szabályozás
állomás)
- bányatelek határa
Környezetvédelmi
előírások
aktualizálása,
jogszabályi
függelék
csatolása
Zöldfelületi előírásokkal,
táj- és természetvédelmi
előírásokkal a HÉSZ bővítése
Hulladéklerakó védőtávolságának lecsökkentése

--

--

A hatósági engedélyekben
szereplő 500 m-es védőtávolság megjelenítése a terven.

- szántó területek igénybevétele
- területfoglalás
- természetvédelmi oltalom alatt álló
holtágak mentén (Natura 2000, ökológiai hálózat)
-zavarás
- megközelítés nehézségei miatt koncentrált közlekedési terhelés (a Körösártérrel is szomszédosan)
- a területfoglalás nem következik be
- a területfoglalás nem következik be

- bányaműveléssel összefüggő szabályozás HÉSZ-be történő beépítése,
- OTÉK szerinti szabályozási elemek
rögzítése a funkcionális konfliktusok
megelőzésére
- a környezetvédelem elvárásainak
biztosítására
- a környezetvédelemmel összefüggő
munka segítése
- zöldfelületi, természeti, táji értékek
védelmére
a
szomszédos
területfelhasználásokat nem korlátozza

A tervezett új beépítésre szánt területek miatt elvesző biológiai aktivitásérték pótlása többszörösen biztosítható, mely a tervezett erdőterületeknek, és zöldterületeknek is köszönhető, nem kizárólagosan az eddig be nem sorolt erdő művelési ágú
telkeknek.
Biológiai aktivitásérték számítás
Tervezett módosítás helye
Ipari park
Ipari park, erdő
Ipari park, erdő
Pocos zug üdülőterület megszüntetése
Orgona utca alatti
lakóterület megszüntetése

Má --> Gk
Ge --> Ev
Má --> Ev

38,1
10,6
1,73

3
0,3
3

A tervezett
területfelhasználás BIA
értéke
2,7
9
9

Üdülő (Üh)
--> Mk

14,84

4,2

6

1,8

26,71

Lf --> Mk

8,7

2,5

6

3,5

30,45

Módosítási
terület
Módosítás
nagysága
(ha)

A jelenlegi
területfelhasználás
BIA értéke

BIA különbsége

Számított biológiai aktivitásérték

-0,3
8,7
6

-11,43
92,22
10,38

Harcsás zug,
különleges
gyógyszálló módosítása

Kgy --> Má

9,5

3,5

3

-0,5

-4,75

Harcsás zug,
különleges
gyógyszálló módosítása

Kgy --> Ev

3,79

3,5

9

5,5

20,85

Harcsás zug,
különleges
gyógyszálló módosítása

Kgy -->
közpark

3,41

3,5

8

4,5

15,35

Má --> Üh

6,7

3

4,2

1,2

8,04

Ge --> Ev

12

0,3

9

8,7

104,40

Mezőgazdasági
gyakorlókert (iskolai)

Ge --> Má

3,12

0,3

3

2,7

8,42

Mezőgazdasági
gyakorlókert (iskolai)

Má -->
Kmgü

7,2

3

0,3

-2,7

-19,44

Hétvégi házas
üdülőterület,
Simai zug

Mk --> Üh

12,86

6

4,2

-1,8

-23,15

Hétvégi házas
üdülőterület,
Sirató zug

Mk --> Üh

17,03

6

4,2

-1,8

-30,65

19,7

6

4,2

-1,8

-35,46

1,05

4,2

6

1,8

1,89

14,5

3

0,7

-2,3

-33,35

8,22

3

8

5

41,10

11,44

6

0,7

-5,3

-60,63

6,1

6

4,2

-1,8

-10,98

2,65

6

4,2

-1,8

-4,77

3

6

3

-3

-9,00

Kis zug
Mezőgazdasági
gyakorlókert (iskolai)

Hétvégi házas
üdülőterület,
Mk --> Üh
Torzsás zug
Közpark, Soczó
Üh --> Zkp
zug
Fűzfás zug, veszántó -->
gyes terület szánVt
tón
Fűzfás zug, közszántó -->
park szántón
Zkp
Fűzfás zug, vekert --> Vt
gyes terület kerten
Fűzfás zugtól
keletre hétvégi
kert --> Üh
házas üdülőterület
Hantoskerti utca,
hétvégi házas
kert --> Üh
üdülőterület
Fáy utca,
kertvárosias lakó- kert --> Lke
terület
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Erdő művelési
ágú területek
erdő övezetbe
sorolása, általános mezőgazdasági területen

Má--> Ev

98,06

3

9

6

588,36

Erdő művelési
ágú területek
erdő övezetbe
sorolása, általános mezőgazdasági területen

Má --> Eg

128,8

3

6

3

386,40

Erdő övezet megszüntetése

Ev --> Má

4,4

9

3

-6

-26,40

1.4. A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság előzetes
véleményeinek és észrevételeinek figyelembe vétele, az indokok összefoglalása
A kapott észrevételek nem tartalmaztak olyan elemeket, amelyek a környezeti értékelést befolyásolták. A tematikával egyetértettek.

2. A terv összefüggése más releváns tervekkel, programokkal

Összesen:
1064,55

A településfejlesztési koncepció helyzetelemzés munkarésze a tervhierarchiai összefüggéseket vizsgálta. Ezek külön bemutatását csak abban az esetben végeztük el,
ha az a tervvel nem áll összhangban, illetve a tervet befolyásolta.
2.1. A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési határozatok bemutatása és elemzése a környezeti értékelés szempontjából (környezeti, társadalmi, gazdasági)
Településfejlesztési koncepció

1.3. A terv és a változatok rövid ismertetése
A változatok közül mérlegeléssel, illetve önkormányzati megerősítéssel döntöttek a
tervezők, a javasolt terv a kedvezőbbet tartalmazza.
Két esetben tartalmaz a terv változatokat, az elkerülő út esetén, illetve a kikötő elhelyezés esetén.
Elkerülő út
Előnyök:
- meglévő közlekedési folyosóban halad,
- rövidebb nyomvonalon,
- kevesebb műtárggyal halad,
- a vasúttal együttes környezetszennyezés, közös zajvédelmi létesítmények,
- a Körös-Maros Nemzeti Parkot (körös-ártér) nem vágja ketté egy
újabb ponton (mint a magasabb rendű tervekben szereplő nyomvonal).
Hátrányok:

- ökológiai folyosót szüntet meg,
- a városi szöveten halad keresztül,
- a légszennyezés a városon belül marad, azonban kevésbé zavaró
módon.

Kikötő elhelyezés – Fűzfás zug felett
Előnyök:
- az új településközponthoz kapcsolódóan
Hátrányok: - védett természeti területen a meglévő műszaki létesítményektől független területfoglalás
Kikötő elhelyezés – Vasúti –közúti létesítmények mellett
Előnyök:
- ökológiai szempontból előnyös
Hátrányok: - az új településközponttól távolabb fekszik

A TELEPÜLÉS FEJLESZTÉSÉNEK LEHETSÉGES IRÁNYAI:
I. FEJLESZTÉSI IRÁNY: GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG FOKOZÁSA
Ebben a fejlesztési irányban Gyomaendrőd gazdasági-társadalmi fejlődésének alakításában a piaci mechanizmusok játszanak meghatározó szerepet, a városfejlesztés
szereplői ezeken keresztül, alapvetően a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtésével, illetve javításával alakítják a város jövőjét.
A fejlesztések fókuszában a helyi gazdaság szereplőinek teljesítménye, annak javítása áll. Ez magában foglalja a már működő helyi vállalatok rugalmasságának, innovációs készségének javítását és (ennek köszönhetően) a piaci kapcsolatrendszerek
bővítését, de a helyi gazdaság szerkezetének átalakítását is, új szereplők (beruházók) megjelenésével.
A versenyképességet megcélzó stratégia alapvetően munkaerő-piaci szereplőként
kezeli a lakosságot, ezzel a szemlélettel fejlesztve a „humán infrastruktúrát”, de a
természeti erőforrásokat is, s csak a jelzett gazdasági teljesítménynövekedés következményeként várható társadalmi polarizáció és környezeti konfliktusok kezelhető szinten tartására maradnak erőforrások.
Gazdaságfejlesztés
Az első szektor a mezőgazdaság, területén fontos a hozzáadott érték helybeni emelése. A második szektor az ipar területén a telepítési tényezők javítása a cél.
Turizmusfejlesztés
Gyomaendrőd környezeti adottságai remek lehetőséget adnak a turisztikai ágazat
fejlesztésére. Ennek érdekében az első lépés megtörtént, elkészült az adottságokat
és a trendeket összegző Idegenforgalmi (Turisztikai) Koncepció.
Másik kiemelt feladat arculat megteremtése, illetve térhasználati és városképi alátámasztása. Gyomaendrőd a „holtágak városa” (holtág = oxbow lake =
Altwassersee), erre érdemes felépíteni a marketing stratégiát, illetve ennek alátámasztására, erősítésére kell törekedni a térhasználattal és a városkép fejlesztésével.
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Gazdasági szerkezetátalakítás
A település imázs kialakításában össze kell kapcsolni a turizmus marketingjét a gazdaság marketingjével, erre lehetőséget a környezettudatosság ad. Az elsődlegesen
az ún. lágy turizmus területén lehetőségekkel bíró településen nagy hangsúlyt kell
fektetni a környezeti ipar, az alternatív energiatermelés és használat, valamint a zöld
technológiák elterjedésének.
II. FEJLESZTÉSI IRÁNY: TÁRSADALMI VERSENYKÉPESSÉG FOKOZÁSA
A fejlődés mércéje ebben az esetben nem csupán a gazdasági szereplők teljesítménye, hanem annak kiegyensúlyozottsága és hosszú távú fenntarthatósága. A kiegyensúlyozottságra törekvő gazdaságfejlesztés teret enged a társadalmi kohézió
erősítésének, a szolidaritást, a helyi és térségi hálózatépítést, a helyi kötődést segítő,
részvételt ösztönző társadalompolitika kialakításának, a fenntartható környezetgazdálkodásnak.
Ez a fejlesztési irány a helyi gazdaság mellett elsődlegesen arra fektet hangsúlyt, hogy Gyomaendrőd, mint lakókörnyezet váljon versenyképessé. Ez alatt
nem csak a környezeti feltételeket és a térhasználatot kell érteni, hanem a társadalmi szolgáltatások körének és színvonalának bővítését is. A folyamatot segíti a környezeti állapot fejlesztése, az ezzel összekapcsolt helyi közösségi alternatív
energiahasználat, illetve a településen belüli környezetbarát közlekedés megteremtése.
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS FŐ CÉLJA, IRÁNYAI - A VÁROS HOSSZÚ TÁVÚ JÖVŐKÉPE
Gyomaendrőd jövőképe a város és környezete hosszú távon elérendő vízióját határozza meg. Figyelembe véve a település történelmét a jövőkép a jelen kor elvárásainak és tendenciáinak megfelelő települési versenyképesség megteremtésével azonosítható. Azaz Gyomaendrőd jövőképe az életképes funkciók megerősítése, illetve
új funkciók megteremtése mentén képzelhető el, ennek főbb összetevői:
Az elérhetőség javítása
Országos szinten a gyorsforgalmi úthálózat és a nagysebességű, ill. többvágányú
vasúthálózat fejlesztése szolgálja hatékonyan. A kistérségi szinten a mellékúthálózat
szűk keresztmetszeteinek felszámolása, a térségi alközponti szerep erősítése a jobb
tömegközlekedési elérhetőség révén. A fizikai elérhetőség mellett kiemelt szerepű az
információs elérhetőség biztosítása.
> Alternatív nyomvonal az elkerülő főút kialakítására. A változat kidolgozása
közelebb viheti a települést a cél eléréséhez. A javasolt nyomvonal gazdaságossági szempontból számos előnnyel jár.
> A nagysebességű vasúthálózat fejlesztése megindult.
> A mellékúthálózat szűk keresztmetszeteinek bővítését a terv nem tartalmazza.

emelt elemei (műemlékek, a kulturális örökség tényezői) a turisztikai potenciál szempontjából fontosak. A beruházások vonzásában fontos szempont, hogy olyan telephelyekkel rendelkezzen, melyek nem elszennyezettek, illetve kiépített környezeti infrastruktúrával rendelkeznek. A versenyképesség növelésének az innováció elterjesztésén, a műszaki infrastruktúra környezetbarát fejlesztésén, és a vállalati magatartáson keresztül ható elemei a környezetbarát technológiák, a tisztább termelési rendszerek, a környezettudatos szervezeti és irányítási rendszerek, a környezetbarát közlekedési módok. Utóbbiak a gazdasági versenyképesség növelése mellett az átfogó
környezetgazdálkodás és az integrált környezeti tervezés segítségével hozzájárulnak
a környezeti állapot megőrzéséhez és javításához.
> A javasolt településrendezési terv a természeti és az épített környezet értékeinek védelméről gondoskodik. A zöldterületek növelésével az életminőség
javítását elősegíti.
Turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése
A turisztikai és rekreációs piacon való eredményes érvényesülés érdekében szükséges a település turisztikai vonzerőihez illeszkedő turisztikai infrastruktúra, és a kapcsolódó vendéglátó szolgáltatások rendszerének kistérségi szinten összehangolt fejlesztése. Erősíteni szükséges a különböző turisztikai kínálati elemek kistérségi, megyei harmonizálását, hogy Gyomaendrőd jól kommunikálható, versenyképes célterületként jelenjen meg a hazai és nemzetközi turisztikai piacon. A turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztésének az adottságokat figyelembe véve az aktív turizmus és gyógyturizmusra kell épülnie. Az irányokat a 2007-ben elfogadott turizmusfejlesztési koncepció részletesen tartalmazza.
> Az idegenforgalmi fejlesztésekhez szükséges településrendezési, jogi alapot
a terv megteremti.
Üzleti környezet és szolgáltatások fejlesztése
A vállalkozói igényeknek megfelelő üzleti környezet megteremtése kedvező lehetőséget biztosít a vállalkozásoknak, enyhíti az őket terhelő adminisztratív korlátokat. Az
ösztönző üzleti környezet legfontosabb elemei a befektetőbarát önkormányzati magatartás, hatékony információs csatornák, üzleti szolgáltatások és lehetséges kooperációs partnerek, megfelelő telephelyi kínálat (ipari park / inkubátorház) és a vállalkozások működését segítő intézmények / szolgáltatások.
> Az ipari park bővítése és szabályozásának módosítása elősegíti a megfelelő
üzleti környezet kialakítását.
Térségi hálózatok ösztönzése és a kis- és középvállalatok fejlesztése
Helyi menedzsment szervezeti fejlődése, stratégia alkotása
A települési marketing-kommunikáció erősítése

A környezet megóvása és fejlesztése
A környezet felértékelődő tényező, mivel a települési környezet befolyásolja az emberek életminőségét, kihat teljesítőképességükre és fontos szerepe van abban, hogy
minőségével vonzza a lakosságot, amely nemcsak munkaerőt, de adóbevételt és a
helyi vállalkozások számára piacot is jelent. A természeti és az épített környezet ki-

Tudástársadalom építése és az innováció területi terjesztése
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A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS PRIORITÁSAI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

–
–
–
–
–
–

Specifikus célok
A működő tőke számára vonzó befektetői környezet kialakítása mindhárom szektorban.
A kis- és közepes vállalkozások szerepének erősítése
Kapcsolattartás, együttműködés a már meglévő termelő üzemekkel, vállalkozásokkal.
A idegenforgalom mint kitörési pont fejlesztése.
A termál- és a fürdőturizmus erősítése, a ráépülő szolgáltatások bővítése.
Az erőforrások kihasználásának javítása.
Az aktív-, öko- és vízi turizmus bázisának erősítése.
Turisztikai Desztinációs Menedzsment felállítása
A város morfológiai, városszerkezeti, városképi adottságaiból
származtatható lépték és hangulat megtartása.
Az egyedi, a környezeti, természeti lehetőségekre épített
városkép kialakítása.
A térség, a város elérhetőségének és az itteni életminőségnek a javítása.
A települési hulladékgazdálkodás terén jelentkező problémák
megoldása.
A közlekedési- és közmű infrastruktúra, az információs és
kommunikációs rendszer fejlesztése.
Az önkormányzati energiagazdálkodás hatékonyabbá tétele.
A lakosság képzettségi színvonalának, nyelvtudásának emelése, minőségi munkaerő biztosítása. A pályakezdők segítése.
Az oktatási intézményrendszer hatékonnyá tétele figyelembe
véve a demográfiai változásokat, a speciális igényeket (tehetséggondozás, fogyatékos ellátás).
Az idősek és a rászorulók segítése, az ellátórendszer hatékonyságának növelése.
Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztése szakrendelő bővítésével vagy új építésével
A város értékeinek, sajátos jellemzőinek tudatosítása.
A város sajátos idegenforgalmi identitásának, imázsának
megteremtése.
A lakosság közösségi tudatának erősítése, a közéleti erő
emelése.
Az önkormányzati ügyfélrendszer működési hatékonyságának növelése, minőségének javítása.

Prioritások/programok
1. Gazdaságfejlesztés

2. Idegenforgalom és a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése

3. Városrendezés - az épített és
táji környezet védelme, zöldfelület fejlesztés

4. A kommunális ellátottság javítása és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése

5. Az emberi erőforrás tudás- és
készségszintjének fejlesztése,
szociális és egészségügyi rendszer erősítése

A település külterületének nagy részét kitevő mezőgazdasági területek fejlesztése
során az alábbi szempontokat javasolt érvényesíteni:
–
Termelési hagyományokhoz igazodó, táji, természeti értékek védelmét biztosító differenciált övezeti rendszert kialakítása.
–
A differenciált övezeti rendszer célja a tájhasználati hagyományokra épülő
olyan differenciált szabályozási előírások megfogalmazása, mely:
o biztosítja a természetvédelmi szempontból értékes mezőgazdasági területek védelmét, valamint
o lehetővé teszi a térségben a tanyagazdaságok kialakítását.
–
A mezőgazdasági tevékenységekhez kapcsolódóan olyan szabályozási előírások megfogalmazása szükséges, mely gazdaságilag célszerű birtokméretek
kialakulását ösztönzi, megakadályozza a földrészletek túlzott elaprózódását,
ill. a külterületi földterületek túlzott beépülését, továbbá tájba illő, a táji hagyományokat tükröző épületek kialakítását ösztönzi.
> A mezőgazdasági területek javasolt szabályozása a fenti szempontokat tükrözi. A gazdasági célszerű birtokméretek kialakítása során figyelembe vettük,
hogy kisgazdaságok is megkezdhessék működésüket.
Gyomaendrőd közigazgatási területén az erdők területi részaránya alacsony. Az erdőterületek fejlesztése során az alábbi szempontokat javasolt figyelembe venni:
–
Meglévő erdők, erdősávok megőrzése, ill. új erdők létesítése, az erdők kondicionáló, klímajavító hatása miatt.
–
Új erdők telepítése elsősorban – a Békés Megyei Területrendezési Tervvel
összhangban – a településtől északi irányba, ill. az ártéri területeken javasolt.
További kisebb erdősítésre a dűlőutak mentén, tanyák, majorok, ipari üzemek
környezetében nyílik lehetőség.
–
Törekedni kell a honos fafajokkal történő erdőfelújításra, ill. erdőtelepítésre.
> Az erdőterületek kívánatos fejlesztése a javasolt településrendezési tervvel
összhangban van. .

6. Település imázs és marketing, önkormányzati ügyfélrendszer kidolgozása

> A településfejlesztés prioritásainak a javasolt településrendezési terv megfelel.
A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI CÉLOK ÉRTELMEZÉSE ÉS KIHATÁSAI AZ EGYES SZAKÁGAKRA
A szakágak közül a tájrendezési koncepciót emeljük ki, annak rövid kivonatolásával.
A belterületi zöldfelületek fejlesztése a tervezett közparkok, fásított közterek eredményeképpen biztosított (rendezési szinten), a környezetvédelmi szempontok pedig a
hatályos jogszabályok szerint kerültek rögzítésre.
TÁJRENDEZÉSI KONCEPCIÓ
Gyomaendrőd döntően mezőgazdasági település, adottságai révén azonban jelentős
szerepet kell a jövőben elfoglaljon a település életében a természetvédelmi célú területhasznosítás is.

A település egyedi tájkarakterét meghatározó vízgazdálkodási területek, folyók,
holtágak kiemelt védelmét kell biztosítani. Az üdülőterületek környezetében
pedig a holtágak vízfelületeihez való hozzájutást kell valósítani.
> A terv az új üdülőterületek, illetve a régi üdülőterületek esetében a fenti
szempontot nem kellőképpen érvényesíti. A környezeti értékelés egyik javaslata a holtágak közterületi megközelítésének jobb biztosítása.
Gyomaendrőd térségében számos természeti, táji érték található, melyek megőrzése az élővilág védelme, a biológiai sokféleség fokozása, a kultúrtörténeti értékek
megóvása, valamint a kedvező tájképi megjelenés fenntartása miatt kiemelt feladat.
Természetvédelmi, tájvédelmi szempontból megoldandó feladatok:
–
Biztosítani kell a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság területe, a védett
természeti terület védőövezete, a kiemelten fontos Érzékeny Természeti Területek, a Natura 2000 területek az ökológiai hálózat, valamint a természetvédelmi törvény erejénél fogva védett természeti emlékek, a helyi jelentőségű
természetvédelmi területek, és az egyedi tájértékek védelmét.
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–

Gyomaendrőd táji, természeti értékeinek hatékony védelme szigorúbb szabályozási előírásokat tartalmazó övezetbe sorolással segíthető elő.

> Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetén 11,5 ha – 082/17,
082/18, 082/6 hrsz.-ú telkek - beépítésre szánt terület kerül kijelölésre az ipari
park területén. (A korábbian kiszabályozásra került gazdasági zóna területét is érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete.)

> A természetvédelmi területek feltüntetéséről és a védelmükről szóló előírásokról
a javasolt településrendezési terv gondoskodik.
A településrendezési tervet megalapozó fejlesztési határozatok külön bemutatása
felesleges, mivel azok a tervben megjelenítésre kerültek, azokkal összhangban.

> A természetvédelmi védettségeket a
javasolt településrendezési terv ábrázolja.
Az OTrT előírásainak a tervezett módosítások megfelelnek.
Ökológiai hálózat területén újonnan
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

2.2. A terv összefüggése (környezet és természetvédelmi, társadalmi és gazdasági célok, fenntarthatóság) egyéb releváns tervekkel és programokkal (területi
tervek, jogszabályok, természetvédelmi kezelési tervek stb.)
OTrT
Az ország szerkezeti terve mezőgazdasági térség övezetébe sorolja a települést.
A Hármas-Körös bal partján a termőföldek kedvezőbb adottságúak, jelentős kiterjedésben kiváló termőhelyi adottságúak.
A Gyomaendrődön található erdők egy része a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezetébe tartozik. Az erdő művelési ágú földrészleteket a terv erdőterület övezetébe sorolja.

A tájképvédelmi területet a javasolt terv lehatárolta a megyei terv tájképvédelmi övezete és az OTrT előírásai alapján. A tájképi értékek védelmére a javasolt HÉSZ előírásokat tartalmaz.
Békés Megye Területrendezési Terve
A megye szerkezeti terve erdőgazdálkodási térséget is lehatárolt a településen. Ennek a javasolt terv megfelel (az erdő művelési ágú telkek erdőterületbe sorolásával
is). A terven megjelenített erdőterületek kiterjedése a valóságban sokkal jelentősebb,
mivel az ártéri erdők a vízgazdálkodási terület övezetén belül kerültek szabályozásra.
Jelmagyarázat

Békés Megye Területrendezési Terve,
szerkezeti terv
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A megyei tervi övezetek közül az alábbiak érintik Gyomaendrődöt:
- kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete,
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT-vel megegyező),
- természetvédelmi területek övezete,
- térségi tájrehabilitáció (közigazgatási területre kiterjedően),
- tájképvédelmi terület övezete (természetvédelmi területek, északi jelentős
erdőtömb),
- térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (a regionális hulladéklerakó kiépítésre került Gyomandrődön),
- rendszeresen belvízjárta terület övezete, hullámér és nyílt ártér övezete,
- széleróziónak kitett terület övezete (közigazgatási területre kiterjedően),
- honvédelmi és katasztrófa-védelmi terület övezete (II. csoport, repülőtér védőövezete, árvíz- és belvízveszélyes terület övezete).

A megyei tervi előírásoknak a javasolt településrendezési terv megfelel. Javasolt előírások a HÉSZ-ben a megyei tervvel összefüggésben:
- az érzékeny természeti területek kezelésére,
- a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek erdősítésére vonatkozóan (tiltás, kivétel mezővédő erdősávok)
- természet-, tájkép-, és környezetvédelemre vonatkozó előírások,
- a szélerózió mérséklése érdekében a gyep művelési földrészletek művelési
ága nem változtatható meg.
2.3. A releváns tervek és programok összevetése, ütköztetése a terv koncepciójával és céljával, környezeti szempontú konzisztencia vizsgálata (országos,
megyei, települési környezetvédelmi programok, elvek)
Nemzeti Környezetvédelmi Program (2003-2008. NKP-II.)

A belvízvédelem, árvízvédelem kérdéseivel az Alátámasztó munkarészek 3.2.2.
Közművek c. fejezete foglalkozik.

– Az ökoszisztémák védelme, azaz a természeti erőforrásokkal való gazdálkodásban a fenntartható fejlődés elvének figyelembevétele, a lételemnek tekintett természeti erőforrások (víz, föld, levegő) következő nemzedékeink számára történő megőrzése, az azokkal való takarékos, értékvédő gazdálkodás megvalósítása – figyelembe véve mennyiségi és minőségi jellemzőiket is –, valamint a természetes rendszerek és természeti értékek megóvása, fennmaradásának biztosítása, a bioszféra
sokszínűségének megtartása, a természeti folyamatokban rejlő információk megőrzése.
> A javasolt településrendezési terv az ökoszisztémák védelmét elősegíti, nem
korlátozza. A holtágak mentén az újonnan kijelölésre kerülő hétvégi házas
üdülőterületek jelentős használati változást nem hoznak (jelenleg is rendelkeznek üdülési funkcióval). Az építési időszak alatt a környezetterhelés időszakosan nő.
A részleges közművesítettség biztosítása az építés feltétele.
A mezőgazdasági területek szabályozásának módosítása lényegi változtatást
nem hoz, kivétel a művelési ághoz kötött beépítési feltételek meghatározása,
illetve az építési tilalom törlése a védett természeti területeken a gazdálkodás
elősegítése érdekében.
– A társadalom és környezet harmonikus kapcsolatának biztosítása: a lakosság
egészségi állapotának javítása, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti
állapot megőrzése, javítása, illetve helyreállítása - azaz az egészséges környezet
feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget károsító, veszélyeztető hatások csökkentése, megszüntetése.
> A társadalom és a környezet harmonikus kapcsolatát a javasolt módosítások
nem korlátozzák.
– A gazdasági fejlődésben a környezeti szempontok érvényesítése. A gazdasági fejlődést úgy kell megvalósítani, hogy a növekvő jólét csökkenő környezetterheléssel járjon együtt. Ennek feltétele a gazdasági fejlődés során a társadalom
és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása és fenntartása, a fenntartható
természeti erőforrás- és területhasználat, a környezet terhelhetőségét meg nem haladó igénybevétel, a környezet károsodásának megelőzése, ill. a lehető legkisebb
mértékűre való csökkentése.
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> Zavaró hatású ipari gazdasági tevékenységek megvalósítása a terv szerint
Gyomaendrődön nem lehetséges. A környezetvédelmi kritériumokat a vállalkozásoknak, tevékenységeknek teljesíteni kell.
Védelmi rendeltetésű erdőterületek szabályozása a gazdasági zónákban
(meglévő fás állományok védelme).
– A környezeti folyamatokkal, hatásokkal, valamint a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos ismeretek, tudatosság és együttműködés erősítése: A
környezet állapotában végbemenő változások, a környezeti hatások és a különböző
intézkedések környezeti hatásainak nyomon követése, értékelése; a környezetet
érintő hazai és nemzetközi vonatkozású döntéshozatali folyamatok átláthatóvá tétele
és az azokkal kapcsolatos tájékoztatás javítása; a környezetállapot-változás és az
intézkedések hatásainak mérése megfelelő mutatók segítségével, valamint a kölcsönös globális környezeti függőség jegyében az irányítás, a koordináció, az együttműködés és a tájékoztatás javítása minden szinten az összes érintett ágazati és társadalmi szervezet, érdekképviseleti csoport képviselőinek részvételével.
> A jelenlegi környezeti értékelés hivatott betölteni ezt a szerepet. A környezettudatosság erősítése feladata a civil szervezeteknek, a Nemzeti Park Igazgatóságnak és legalább ilyen meghatározó szerepben a település Önkormányzatának is.

- Szélvédő, közjóléti erdők telepítése.
- Gazdasági erdők telepítése rosszabb minőségű talajok hasznosításával.
> Általános mezőgazdasági területen az erdősítés lehetséges, kivétel kiváló termőhelyi adottságú szántóterületen, illetve régészeti területen. Az erdő művelési ágú telkek
erdőterületként való szabályozása.
Építészeti, tájképi értékek:
- A településszerkezet, táj, műemléki és helyi értékek védelme. > A javasolt terv a
célkitűzésnek megfelel. A táji értékek védelmét a HÉSZ és az építési engedélyezésről szóló jogszabály biztosítja.
Szennyvízkezelés és csatornázottság:
- A holtágak mellett kiépülő üdülő övezetekben a képződő szennyvizek összegyűjtését meg kell követelni (zárt, szigetelt tároló aknákban). > A részleges
közművesítettség minimális feltétel.

3. A környezeti állapot feltárása (a terv megvalósulása előtti vagy a terv
meg nem valósulása esetén)

Települési környezetvédelmi program
(Békés Megyei környezet- és Természetvédelmi Kft., 2005.)

A környezeti állapot tételes ismertetését a bevezetőben közölt indokok alapján nem
ismételjük meg. A településfejlesztési koncepció helyzetelemzés munkarésze kiegészítésre nem szorul.

Az elérendő célok, végrehajtandó feladatok közül csak a tervvel összefüggésben lévő releváns elemeket emeltük ki.

3.1. A környezeti elemek és rendszerek, a környezetállapot ismertetése

Levegő:
- Az elkerülő út kiépítésével a városon áthaladó forgalom csökkentése, ezáltal a levegőszennyezés csökkentése. > A javasolt elkerülő út nyomvonala a településen
halad keresztül, a légszennyezési problémák kismértékben csökkennek (gazdasági
területeken halad keresztül, a lakóterületeket kevéssé érintve).

A településfejlesztési stratégia pontokba szedte a település fejlesztését befolyásoló tényezőket, külön környezeti szempontból is, ezek:
Erősségek
- sokrétű egymást kiegészítői idegenforgalmi vonzerő
- értékes természeti erőforrások (folyók, holtágak, termálvíz, minősített gyógyvíz, értékes apróvadállomány)
- a regionális turisztikai központok (Békéscsaba, Gyula, Szarvas) elérhetősége

Talaj:
- Ha szükséges új ipari területek kijelölése, akkor a kedvezőtlen adottságú területeken kerüljön rá sor. > A célkitűzésnek a javasolt terv részben felel meg.
Felszíni és felszín alatti vizek:
- A holtágak rehabilitációjának a környezetvédelmi és gazdasági szempontok szerinti
végrehajtása. > Üdülőterületek mellett a rehabilitáció gazdasági feltételei könnyebben megteremthetők.
- A holtágak többcélú hasznosításának biztosítása együttműködve a holtágak kezelőivel. > A többcélú hasznosítás részben ma is él, ennek fejlesztése szükséges, az
igényelt funkciók és a természetvédelmi elvek összehangolásával.
Élővilág:
- Helyi zöldterületek ápolása, növelése, megőrzése. > Zöldterületek kijelölését a javasolt terv tartalmazza.
- Erdőállomány növelése, kiemelt figyelemmel a településvédő erdősávokra.

Gyengeségek
- a holtágak és környezetük nem megfelelően rendezett állapota korlátozza
azok turisztikai hasznosíthatóságát
- az erőforrások, az adottságok és a lehetőségek kihasználtsága nem minden
esetben megfelelő - (elégtelen település marketing – a turisztikai menedzsment szervezeti feltételei hiányosak)
- a turisztikai kínálatból hiányoznak a komplex turisztikai programok
Lehetőségek
- geotermikus és más alternatív energiaforrások emelkedő arányú hasznosítását erősítő programok, intézkedések, támogatások
- erősödő nyomás a környezetkímélőbb szállítási és közlekedési formák felé
(vasúti szállítás kihasználása, vízi utak kihasználása)
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Veszélyek
- a természeti erőforrások degradációja (szikesedés, erózió)
- a térségre általánosan jellemző ár- és belvíz veszély (a vonatkozó programok finanszírozási nehézségei)
- az EU-s elvárásoknak, kötelezettségeknek (környezetvédelem, vendéglátás,
fürdőüzemeltetés, stb. terén) való megfelelés új, növekvő forrásokat igényel.
A javasolt terv legjelentősebb változtatási szándéka a holtágak mentén az üdülőterületek fejlesztése. Néhány kép bemutatásával a használati jellegzetességeket szeretnénk bemutatni.

vizek városa elnevezésre). Az érdekek összehangolása elengedhetetlen az értékek
megóvása érdekében.
Az üdülőterületek környezeti szempontból az alábbi kockázatokat jelentik a természetvédelmi oltalom alatt álló holtágakra (ökológiai folyosó területe, Natura 2000
terület – psci):
- zavarás (építkezés és az üdülőterületek használata közben – zajterhelés,
fényszennyezés),
- gépjárműforgalom okozta káros hatások (zaj- és rezgésterhelés, légszenynyezés, a rossz megközelíthetőség, a megközelítési pontok korlátozottsága),
- felszíni vizek elszennyeződése (nem megfelelő szennyvízkezelés esetén, felelőtlen vízhasználat következtében),
- a holtágak intenzívebb hasznosítása a szomszédos védett természeti területek (Körös-ártér) is veszélyeztetheti (zavarás).
A kockázatok elkerülése érdekében a kedvezőbb környezeti állapot biztosítására javasolt:
- a fő védművek felőli megközelítések kiváltása, a megközelítések méretezése
az üdülőingatlanok számához, új megközelítések biztosítása, különösen a
Bónum zug belső területeihez,
- a részleges közművesítettség szigorú betartatása,
- az építési tevékenységek költési időszakhoz való igazítása.

Templom zug

Holtágak menti kiskertek

3.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség)
Természetvédelmi szempontból a Hármas-Körös jobb partja, a település északi része érzékeny, ökológiai szempontból sérülékeny. A többcélú hasznosítás a természetvédelmi területeken jelen van:
- Körös-ártér – vízgazdálkodási funkció,
- Dévaványa környéki gyepek – mezőgazdasági hasznosítás,
- természetvédelmi oltalom alatt álló erdők – erdőgazdálkodási funkció,
- holtágak – üdülési, rekreációs funkció.

Ár zug

Torzsás zug

Hétvégi házas üdülőterületet újonnan az alábbi holtágak mentén javasol a terv:
- Simai zug – a meglévő beépítésekre tekintettel és a tulajdonosok kérésére,
- Sirató zug – a kialakult telekstruktúrára alapozottan a vízparti telkek besorolása,
- Torzsás zug – a településközponthoz való közelségére tekintettel, a tulajdonosok és az önkormányzat kérésére.
A korábban jóváhagyott terv hétvégi házas üdülőterületet szabályozott a Bónum zug,
Soczó zug, Harcsás zug, Kisrét zug, Templom zug területén.
A holtágak kivételes értéket képviselnek Gyomaendrőd településen természetvédelmi, idegenforgalmi szempontból (a vízparti telkek száma egyedülálló, a város méltó a

Természetvédelmi oltalom alatt álló területen az elsődleges a természeti értékek védelme, melynek a területfelhasználási övezetekhez rendelt funkciók részben alárendeltek.
A település eltartóképessége, terhelhetősége a településrendezési tervben foglaltakat nem korlátozza.
3.3. A fennálló környezeti konfliktusok, tájhasználati konfliktusok, problémák
leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv nem valósulna meg
Hétvégi házas üdülőterületek a holtágak mentén:
Ha a terv nem valósulna meg, akkor is a kertes mezőgazdasági terület övezetén belül volna mód építmény elhelyezésre. Az üdülési és rekreációs funkciók a zugokból
nem zárhatók ki. A tervben eddig is jelentős területek álltak rendelkezésre üdülő ingatlanok létesítésére, mégsem indultak meg az építkezések rohamosan.
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Erdő művelési ágú ingatlanok erdőterületbe sorolása:
Ha az erdő művelési ágú ingatlanok mezőgazdasági területként volnának a tervben
szabályozva, az jelentős jogi következményekkel járhatna. Adott esetben az építési
tevékenység nem egyeztethető össze az erdőgazdálkodást felügyelő hatáság engedélyével.
A javasolt településrendezési tervben az erdőterületek másodlagos rendeltetésre
rögzített az építési lehetőségek tisztázásra.

− olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok
gyengítésére, amelyek a táj eltartó képességéhez alkalmazkodtak > ilyen
közvetett hatások nem várhatók

Ipari park bővítése:
A kis területnagyságú és részben betelepült ipari park nem alkalmas nagyberuházások fogadására. A terv elmaradása esetén a település eleshet befektetőktől, illetve
csak kisebb, kevésbé jelentős vállalkozások telepednének meg.
A kiváló termőhelyi adottságú 11,5 ha szántó termőföldként megőrződne.

− a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására
> ilyen közvetett hatások nem várhatók

Természetvédelmi oltalom alatt álló mezőgazdasági területek szabályozása:
Ha a terv nem valósulna meg, akkor a védett gyepek fenntartásában alapvető szerepet játszó állatállomány elhelyezésére nem volna mód. A gyepek fenntartása csak
legeltetéssel, kaszálással lehetséges, amely a Nemzeti Park Igazgatóság véleménye
szerint elengedhetetlen. Szükséges egy a gazdálkodást támogató szabályozás kialakítása.

4. A terv megvalósítása esetén a várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése (közvetlen és közvetett környezeti
következmények)
4.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a környezeti elemek és rendszerek megmaradásának, fenntartásának,
helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire
A tervezett változtatások során jól azonosítható környezeti igénybevétel az újonnan
beépítésre szánt területek esetén következik be. Az üdülőterületek bővítése jelentős
káros környezeti következményekkel nem jár, abban az esetben, ha a szükséges
infrastrukturális beruházásokat elvégzik, illetve a szennyvízkezelést megnyugtatóan
rendezik minden egyes építkezésnél.
A kertgazdasági területhasználat és mellette az üdülési funkció eddig is intenzív
hasznosítást jelentett a holtágak mentén. A zavarás fokozódása várható, azonban a
környezeti rendszerek visszafordíthatatlan károsodása ettől nem várható.
4.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:
− új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére > a holtágak üdülési funkciójának erősödésével az infrastrukturális igények erősödhetnek, a felszíni vizek terhelése növekedhet (befolyó szennyezett csapadékvizek, esetleges szennyvíz terhelés,

− a természeti erőforrások megújulásának korlátozására > a területfoglalás
nyomán az ipari park esetében korlátozott a természeti erőforrások megújulása

a közvetlen és közvetett hatások következtében az érintett közösség társadalmi, gazdasági helyzetében, különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben várhatóan fellépő változásokra > ilyen
közvetett hatások nem várhatók
4.3. Értékelési módszer alkalmazása
Az értékelési módszer becsléseken alapul, figyelembe véve a Körös-Maros Nemzeti
Park Igazgatósággal lefolytatott konzultációt és az általános ökológiai, környezetvédelmi elveket.
4.4. A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a
felmerült bizonytalanságok
A felhasznált adatok forrását minden esetben megjelöltük. A hatások becslését a
helyszíni szemlék, légifotó és a települési adatszolgáltatás alapján végeztük el.
A természetvédelmi területeket érintő beruházások - elkerülő út, kikötő - környezeti
hatásvizsgálat, Natura 2000 hatásbecslés köteles tevékenységek, melyek hatását a
részleges vizsgálatok során lehet felmérni.

5. A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése,
a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása, a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
A tervben szereplő elkerülő út nyomvonalak közül a kedvezőbb kiválasztása részletes vizsgálatokat követel meg, melyek jelen környezeti értékelés keretében nem végezhetők el.
A hajóállomás tekintetében a közlekedési folyosó melletti helyszín egyértelműen
kedvezőbb. A természetvédelmi terület kezelése, egymás mellett elhelyezett infrastrukturális rendszerek esetén könnyebben végrehajtható.

− környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására > a terv a környezetbarát életmód lehetőségeit nem korlátozza, annak feltételeit nem gyengíti,
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6. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre
Javasolt intézkedések a környezetre káros hatások elkerülésére:
- Az ipari park bővítése során beültetési kötelezettségű területek szabályozása a lakóterületek védelmére. A káros környezeti hatások mérséklésére a meglévő erdőterületek megőrzése, illetve a ma még lakó funkciójú területek védelmére beültetési
kötelezettség.
- Zöldterület bővítése a tervezett idegenforgalmi célú területekhez, új településközponthoz, meglévő hétvégi házas üdülőterületen (Soczó zug).
- Hídkapcsolatok a holtágakhoz, a fővédmű alatti utak terhelésének csökkentésére, a
természetvédelmi területek zavarásának mérséklésére.
- A településközpont ütemezett kialakítása, a folyamatos igényeihez illesztetten.
- Beépítésre szánt területek visszaminősítése beépítésre nem szánt területekké.
- Tervezett védelmi rendeltetésű erdőterületek a funkcionális konfliktusok oldására
(pl. Harcsás zugi különleges terület – 46-os számú út).
- Meglévő erdők erdőterületként való szabályozása.
- OTÉK-nál szigorúbb zöldfelületi minimum értékek szabályozása.
- Természetes növényállomány
> A javasolt környezeti szempontú intézkedések megfelelőek. Az alábbiakban felsorolásra kerülő egyéb környezeti szempontú javaslatok beépítését azonban szükségesnek tartjuk.

- Csendes burkolatok kialakítása a zajszennyezés csökkentése érdekében a holtágak hétvégi házas üdülőterületeit feltáró utakon.
- Vízminőség javítása különösen az üdülési célra kijelölt holtágak esetében.

8. A terv megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre
Monitoring javaslatok:
- vízminőség monitorozása a holtágakban,
- a vízháztartási viszonyok módosulásának monitorozása,
- madármegfigyelés, összehasonlító vizsgálatok a tervezett beruházások előtt,
után,
- zavarás mértékének monitorozása.

9. Összefoglaló
Gyomaendrőd Város Önkormányzata kezdeményezte településrendezési tervének
módosítását, felülvizsgálatát. A 2008-ban jóváhagyott településfejlesztési koncepció
és a meghozott önkormányzati határozatok alapján a tervmódosításokra és a terv –
HÉSZ aktualizálására sor került.
A Tájrendezés, környezetalakítás alátámasztó munkarészen belül a környezeti értékelés számba vette a várható hatásokat, a közvetett és közvetlen környezeti következményeket. Az eredmények alapján a környezeti értékelést végzők csoportja a
tervet társadalmi – környezeti – gazdasági szempontból elfogadhatónak tartja. Megfontolásra javasolja a megnevezett egyéb módosítások figyelembe vételét.

Egyéb környezeti szempontú javaslatok:
- Ipari park területén a kiváló termőhelyi adottságú telkek kihagyásával más szerkezetben kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése. (Indoklás: Az OTrT kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki, csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában.)
- A Bónum zug belső területeinek feltárására híd kapcsolat biztosítása (a hosszú távú
közösségi érdekeket is figyelembe véve).
- A holtágak mentén több közösségi célú terület szabályozása (vízpart megközelíthetősége, horgászat).

7. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv által befolyásolt más tervben
illetve programban figyelembe kell venni
- Mezővédő erdősávok kialakítása a nagytáblás mezőgazdasági területek között
(szegélyhatás, zöldfolyosó, szélerózió elleni védelem, termésnövekedés).
- Természetvédelmi oltalom alatt álló földrészleteken az építkezések illesztése a vegetációs periódus, illetve a fészkelési időszakhoz.
- Közvilágítás elhagyása a holtágak hétvégi házas üdülőterületein (illetve irányított
fény alkalmazása).
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3.3.5 A beépítésre szánt területek növelésének
indokai
Gyomaendrőd az alábbi hatályos településrendezési és településfejlesztési tervekkel
rendelkezik:
HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TERVEK:
1. 171/2002. (VII. 25.) KT határozattal elfogadott településszerkezeti
terv
színes tervlap (csak a belterületre), leírás
2. 454/2008. (XI. 27.) KT. határozattal elfogadott településfejlesztési
koncepció
3. Településszerkezeti terv módosítás (2008. 05., Tér és Terület Bt.)
RENDELETTEL JÓVÁHAGYOTT TERVEK:
1. 21/2002. (XI. 25.) KT. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv (belés külterületre)
2. 10/2005. (IV. 4.) KT. rendelettel jóváhagyott szabályozási terv (csak
a Vé-4M tervlap területére)
3. 13/2007. (III. 30.) KT rendelettel jóváhagyott szabályozási terv (csak
a Vé-10 tervlap területére)
A hatályos tervekhez viszonyítva a következő változtatások (fejlesztések és visszafejlesztések) történtek a jelen tervben:
•

•

Beépítésre nem szánt területté visszaminősítések:
1. Hantoskerti holtágra futó Pocoskerti terület – a hatályos tervben előírt szabályozási terv készítendő (Üh területfelhasználás) területre javasolt építési
övezetet a helyi lakosság nem támogatta, ennek alapján a területet kertes
mezőgazdasági területté minősítettük.
Terület (Mk): 14,26 ha
2. Újkertsor déli részének visszaminősítése – a hatályos terv a belterületi határvonalig Vt területfelhasználást, attól nyugatra eső külterületre Lke
területfelhasználást és szabályozási tervi kötelezettséget írt elő. Mindkét területet általános mezőgazdasági területté minősíti vissza a jelen terv.
Terület (Má): 15,10 ha
3. Orgona utcától délre eső területek – a hatályos terv a területre falusias lakóterületet tervezett, amelyre a jelen igények szerint nincs szükség. A terv a területekre Mk (kertes mezőgazdasági) területfelhasználást javasol.
Terület (Mk):
7,95 ha
4. Ipari parktól É-ÉNy-ra lévő terület – zöldterület-kegyeleti parkká minősítés
az egyházi tulajdonú telkekre ellentétes szándék hiányában, a hatályos tervben szabályozási terv készítendő (kertvárosias lakóterület) besorolású területére.
Terület (Z-kegyeleti park): 2,83 ha
5. Ipari parktól D-re lévő terület – a hatályos terv egyéb ipari gazdasági területének egy részét az adottságoknak megfelelően a jelen terv beépítésre nem
szánt védőerdő területté minősíti.
Terület (Ev): 10,73 ha
6. Mikszáth Kálmán utca és Losonczy István utca környezete – a hatályos
tervben szabályozási terv készítésére kötelezett falusias lakóterületbe sorolt
területfelhasználást a jelen terv igények jelentkezésének hiányában, a mélyebb fekvés és a tulajdonviszonyok miatt zöldterület-kegyeleti parkká minősítette.
Terület (Z-kegyeleti park): 6,75 ha

Beépítésre szánt területté fejlesztések:
1. Simai zug – hétvégiházas üdülőterület a hatályos szabályozási terv kertes
mezőgazdasági területein.
Terület (Üh): 12,32 ha

A fenti változtatási (fejlesztési és visszaminősítési) igények tükrözik Gyomaendrőd
készülő szabályozási tervének érvényességi ideje alatti várospolitikai érdekeket.

2. Templom zug és Kocsorhegy közötti terület – hétvégiházas üdülőterület a
hatályos szabályozási terv tanyás (általános) mezőgazdasági területein.
Terület (Üh): 6,67 ha

Az üdülőterületi fejlesztések azokat a területeket érintik, amelyek esetében a
területfelhasználás iránt jelentősek az igények, a megközelítés és a közművesítés
biztosítható, az üdülőterület kialakítása jogszabályba nem ütközik.

3. Sirató zug – hétvégiházas üdülőterület a hatályos szabályozási terv kertes
mezőgazdasági területeinek egy részén.
Terület (Üh): 16,74 ha

Gazdasági területi fejlesztések azokat az Ipari parkkal szomszédos területeket
érintik, amelyek a város számára fontos kínálati lehetőséget teremtenek nagyobb
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági tevékenységek, vállalkozások vonzására. A területi elhelyezkedés ideális, jó vasúti és közúti kapcsolatok biztosíthatók.

4. Torzsás zug – hétvégiházas üdülőterület a hatályos szabályozási terv kertes
mezőgazdasági területein.
Terület (Üh): 18,14 ha
5. Ipari parktól D-DNy-ra lévő terület – kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a hatályos szabályozási terv tanyás (általános) mezőgazdasági területein.
Terület (új beépítésre szánt, Gk): 55,17 ha
6. Fűzfás zug – településközpont vegyes terület és zöldterület a hatályos szabályozási terv különleges sport és szabadidőpark, valamint belterületi mezőgazdasági területén.
Terület (Vt): 28,77 ha

Településközpont vegyes területi fejlesztések a Fűzfás zug fejlesztését érintik. A
hatályos szabályozási terv csak a terület egy részére (a korábbi endrődi területekre)
jelölt fejlesztést, a többi (gyomai) területet belterületi mezőgazdasági területben
hagyta. A hatályos településszerkezeti tervben a teljes terület különleges sport, szabadidős terület, a 2008-ban elfogadott településfejlesztési koncepció viszont már fontosabb településközponti funkciókat szán a területnek:

„A terület jelenleg beépítetlen, így a területen párhuzamosan lehet és kell lakóterület, üdülőterület és szabadidő-sport terület célú fejlesztéseket megvalósítani. Ez utóbbin belül, mivel szabad területen történhet a fejlesztés, el kell
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érni, hogy olyan épület kerüljön megtervezésre és kivitelezésre, amely egyediségével Gyomaendrőd új jelképe lehet a holtágak mellett. (Itt megfontolandó,
hogy a helyben gyártott rétegelt-ragasztott fatartós szerkezet alkalmazásával
ez a „jelkép” minden részében „helyi” alkotás legyen.)

Falusias lakóterületből kertes mezőgazdasági területté való visszaminősítés az
Orgona utcától délre eső területek esetében. – a hatályos terv a területre falusias
lakóterületet tervezett, amelyre a jelen igények szerint nincs szükség. A terv a területi
adottságok alapján Mk (kertes mezőgazdasági) területet javasol.

A fejlesztések során fontos azon lehetőség megtartása, hogy a vízhez a közösség is hozzáférjen, ne csak a jövőbeni telkekhez tartozzon vízpart, továbbá
megvizsgálandó a kizárólagos gyalogos zóna megteremtésének lehetősége.

Ipari parktól É-ÉNy-ra lévő terület esetében kertvárosias lakóterületből, a Mikszáth
Kálmán utca és Losonczy István utca környezete esetében falusias lakóterületből
sorolta Z-kegyeleti park övezetbe a fenti területeket jelen terv. Minkét terület esetében meghatározók voltak a tulajdonviszonyok és a lakóterületként való megvalósítás
szándékának hiánya.

A fejlesztések során el kell érni, hogy a kiszolgáló infrastruktúra-hálózat kiépítése nélkül ne lehessen építkezni. Ezen belül az egyik kulcskérdés a terület
megközelítése, egy új híd, amely ugyancsak betölthet egyfajta modernkori jelképet, ha az kellőképpen egyedi.”
A településfejlesztési koncepció Fűzfás zugra vonatkozó legfontosabb elhatározásait
a jelen településrendezési terv átveszi:
•

A terület városközponti jellegű kialakítása, attraktív jellegű építészeti (és zöldfelületi) kialakítási lehetőség biztosítása,

•

A vízhez közeli partfelületeken közösségi zöldfelületek tervezése,

•

Kizárólagos gyalogos zóna biztosítása,

•

A megvalósítás feltétele a tervezett közműellátás, valamint az új híd.

A hatályos szabályozási terv egyéb ipari gazdasági területéből védőerdő területté
minősítette vissza a jelen terv az Ipari parktól D-re lévő terület erdő művelési ágú,
általában önálló földrészletként szereplő területeit.
A fenti fejlesztések a település jobb működését, élhetőbb kialakítását, új munkalehetőségek megteremtését szolgálják, míg a tervezett visszaminősítések azokat a fejlesztési lehetőségeket szüntetik meg, amelyek a mai igények szerint nem szükségesek.

A tervezett területfelhasználás vonatkozásában a terv eltér a korábbi elhatározásoktól, amennyiben sem különleges, sem lakó- ill. üdülőterületet nem helyez el a holtág
területén belül. A javasolt településközpont vegyes terület és a jelentős méretű közpark terület alkalmas a kívánt funkciók elhelyezésére. (Üdülőterületet a terv a holtág
területén kívül, a vízpart keleti oldalára tervezett.)
Szükséges megjegyezni, hogy a terület nagy része magánterület, ezért a körterületek és a területfelhasználás kialakításánál ezt a szempontot figyelembe kellett venni.
(A tervezett középső elhelyezésű közparkban meglévő lakóépület van, amelyet a terv
azon belül nem kötelez lebontásra. Változtatási igény esetén a jelölt építési helyen
belül a közpark terület 2 %-áig vendéglátási épület helyezhető el. A meglévő lakóépület (és lakófunkció) megszüntetésére a terv nem kötelez.
Az üdülőterületből kertes mezőgazdasági területbe való visszaminősítés a
Hantoskerti holtágra futó Pocoskerti terület esetében a jelen tervezés indulásakor
még a hatályos terv szerinti módon a területre való szabályozás elkészítésével üdülőövezeti építési jogok megadásaként szerepelt. A helyi telektulajdonosokkal való
önkormányzati egyeztetés eredményének megfelelően azonban a terület fejlesztésére nem mutatkozott igény, a besorolást kertes mezőgazdasági területre kellett változtatni.
Településközpont vegyes területből általános mezőgazdasági területbe való
visszaminősítés a Selyem út környéki két településrészt összekötő új városközpont
kisebb területű kialakítására vonatkozik. Az önkormányzati egyeztetések során felmerült a hatályos településrendezési tervek által meghatározott terület ütemekre
bontása, majd a végső álláspont szerint jelentős nagyságú jelenlegi belterületeket is
érintő csökkentése, általános mezőgazdasági területbe való visszaminősítése.
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3.3.6 Településrendezési tervi összefüggések
vizsgálata

BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE – A MEGYE SZERKEZETI TERVE RÉSZLET

OTRT – AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE RÉSZLET

OTrT-ben meghatározott terület (ha)
Mezőgazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
Erdőterület
Település közigazgatási területe

27585
1790
0
30395

A település területeinek megoszlása a tervezett
változtatásokkal (ha)
Mezőgazdasági terület
24830
Vízgazdálkodási terület
2060
Erdőterület
702
Település közigazgatási területe
30395

%-os megfelelés
OTrT
90 %
115 %
+ 702 ha
100%

Megyei tervben meghatározott terület
(ha)
Erdőgazdálkodási térség
1736
Belterjes mezőgazdasági térség
18322
Külterjes hasznosítású mező7781
gazdasági térség
Vízgazdálkodási térség
816
Település közigazgatási területe
30395
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A település területeinek megoszlása a tervezett
változtatásokkal (ha)
Erdő terület
702
Belterjes mezőgazdasági terület
24830
Külterjes hasznosítású mezőgazdasági terület
Vízgazdálkodási terület
2060
Település közigazgatási területe
30395

%-os megfelelés
megyei tervnek
40%
95 %
252 %
100 %
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Vasúthálózat
A transzeurópai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő országos
törzshálózati vasútvonal (OTrT) átlósan felezi a közigazgatási területet és a
belterületet. A készülő településrendezési tervek figyelembe veszik a korszerűsítés szerinti elhatározásokat.
Vízi közlekedés
A Megyei terv a Hármas-Körösön jelöl térségi jelentőségű közforgalmú kikötőt, valamint kis- és sporthajó kikötőt. A településrendezési tervek is két kikötőt jelölnek.
Árvíz- és belvízvédelem
I. rendű árvízvédelmi fővonal (OTrT, Megyei terv), II. rendű árvízvédelmi
fővonal (Megyei terv); a területrendezési tervek elhatározásait a településrendezési tervek tartalmazzák.
Folyékony és szilárd hulladék-elhelyezés
Térségi jelentőségű szennyvíztisztító telep (Megyei terv); A településrendezési tervek tartalmazzák szennyvíztisztítót.
Térségi jelentőségű hulladéklerakó (Megyei terv); A településrendezési tervek tartalmazzák a hulladéklerakó tervét.
Egyéb infrastruktúra hálózat
Nagyközépnyomású gázvezeték és gázfogadó (Megyei terv); A közmű alátámasztó munkarész az adottságoknak megfelelően változtatott a hálózaton
Térségi jelentőségű öntözőcsatorna (Megyei terv); A fontosabb csatornákat
a településrendezési tervek vízfelületként (vízgazdálkodási területként) sorolták be.
Kettős működésű csatorna (Megyei terv); A fontosabb csatornákat a településrendezési tervek vízfelületként (vízgazdálkodási területként) sorolták be.
Jelmagyarázat a Megye szerkezeti tervéhez

AZ OTRT ÉS A MEGYEI TERV EGYÉB VONATKOZÁSAI GYOMAENDRŐD TERVEIRE

Belvízcsatorna (Megyei terv); A fontosabb csatornákat a településrendezési
tervek vízfelületként (vízgazdálkodási területként) sorolták be.
Térségi jelentőségű ivóvízellátó rendszer (Megyei terv); A közmű alátámasztó munkarész az adottságoknak megfelelően tartalmazza az ivóvízhálózatot.

Közúti közlekedéshálózat, kerékpárúthálózat
46. sz. főút tervezett elkerülő szakasza (OTrT és Megyei terv); a településrendezési terv tartalmazza a nyomvonalat és előírja a védőtávolságot, ill. alternatív nyomvonalat javasol reális megvalósítási lehetőséggel.
Országos kerékpárút törzshálózat nyomvonala (OTrT) Békéscsaba, Békés,
Mezőberény, Gyomaendrőd és Szarvas között; a településszerkezeti tervlap
feltünteti a nyomvonalat.
Térségi jelentőségű kerékpárút törzshálózat nyomvonala (Megyei terv) a
Hármas-Körös gátján vezetve; a településszerkezeti tervlap feltünteti a nyomvonalat.
GYOMAENDRŐD TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA
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OTRT ÖVEZETEIVEL VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA
Az ország szerkezeti terve mezőgazdasági térség övezetébe sorolja a települést.
A Hármas-Körös bal partján a termőföldek kedvezőbb adottságúak, jelentős kiterjedésben kiváló termőhelyi adottságúak.
A Gyomaendrődön található erdők egy része a kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezetébe tartozik. Az erdő művelési ágú földrészleteket a terv erdőterület övezetébe sorolja.
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> Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetén, de nem átlagosnál jobb minőségű termőföldön 11,5 ha – 082/17, 082/18, 082/6 hrsz.-ú telkek - beépítésre szánt
terület kerül kijelölésre az ipari park területén. (A korábbian kiszabályozásra került
gazdasági zóna területét is érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete.)
> A természetvédelmi védettségeket a javasolt településrendezési terv ábrázolja.
Az OTrT előírásainak a tervezett módosítások megfelelnek.
Ökológiai hálózat területén újonnan beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.
A tájképvédelmi területet a javasolt terv lehatárolta a megyei terv tájképvédelmi övezete és az OTrT előírásai alapján. A tájképi értékek védelmére a javasolt HÉSZ előírásokat tartalmaz.
BÉKÉS MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE
A megye szerkezeti terve erdőgazdálkodási térséget is lehatárolt a településen. Ennek a javasolt terv megfelel (az erdő művelési ágú telkek erdőterületbe sorolásával
is). A terven megjelenített erdőterületek kiterjedése a valóságban sokkal jelentősebb,
mivel az ártéri erdők a vízgazdálkodási terület övezetén belül kerültek szabályozásra.
A megyei tervi övezetek közül az alábbiak érintik Gyomaendrődöt:
- kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete,
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete (OTrT-vel megegyező),
- természetvédelmi területek övezete,
- térségi tájrehabilitáció (közigazgatási területre kiterjedően),
- tájképvédelmi terület övezete (természetvédelmi területek, északi jelentős
erdőtömb),
- térségi hulladéklerakó-hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület övezete (a regionális hulladéklerakó kiépítésre került Gyomandrődön),
- rendszeresen belvízjárta terület övezete, hullámér és nyílt ártér övezete,
- széleróziónak kitett terület övezete (közigazgatási területre kiterjedően),
- honvédelmi és katasztrófa-védelmi terület övezete (II. csoport, repülőtér védőövezete, árvíz- és belvízveszélyes terület övezete).
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Nyilatkozat
Békés Megye területrendezési tervével és az Országos Területrendezési Tervvel való összehasonlításnak megfelelően kijelenthető, hogy a jelen településrendezési tervet érintően készülő településszerkezeti tervi változások megfelelnek a Térségi
Szerkezeti Tervnek és az Országos Területrendezési Tervnek, illetve kielégítik a területrendezési szabályzat vonatkozó előírásait.
Budapest, 2009. augusztus
……………………
Fülöp Péter
TT1 01-0940/06

A megyei tervi előírásoknak a javasolt településrendezési terv megfelel. Javasolt előírások a HÉSZ-ben a megyei tervvel összefüggésben:
- az érzékeny természeti területek kezelésére,
- a kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek erdősítésére vonatkozóan (tiltás, kivétel mezővédő erdősávok)
- természet-, tájkép-, és környezetvédelemre vonatkozó előírások,
- a szélerózió mérséklése érdekében a gyep művelési földrészletek művelési
ága nem változtatható meg.
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