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1. A KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KIDOLGOZÁSI FOLYAMATÁNAK ISMERTETÉSE
1.1 Előzmények, tematika tartalma
Cégénydányád község Polgármesteri Hivatala 2009. év során adott megbízást a LA-URBE
Építész Iroda Kft-nek a települési rendezési terv módosításának elkészítésére.
A környezeti értékelés lefolytatására a vonatkozó 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet – a
továbbiakban Rendelet – előírásai valamint a tervezési munka során lefolytatott egyeztetéseknek
megfelelően került sor.
A település rendezési terve közvetlenül nem befolyásolja a terület környezeti állapotát. A terv
módosítása során megfogalmazott program-, illetve a jóváhagyott szabályozás „csupán” keretet
szab az aktuális és a jövőbeni tevékenységek számára. Egyrészt korlátozza a káros hatásokkal
járó folyamatokat, másrészt lehetőséget biztosít a környezeti értékekkel összhangban lévő
tevékenységek folytatására, továbbá meghatározza azokat az irányokat, amellyel a környezet
állapotának javulása érhető el.
Ilyen módon a környezeti értékelés feladata elsősorban nem a település környezeti állapotának
meghatározása, hanem a programban, illetve a szabályozási munkarészben foglalt változások
hatásának vizsgálata.
A vizsgálat tematikája követi Rendelet 4. sz. mellékletében foglalt általános tartalmi
követelményeket.
1.2 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
Tekintettel a környezeti vizsgálat folyamatának a Rendelet 6.§-ában meghatározott rendjére, az
értékelést a környezetvédelmében érdekelt szervek állásfoglalásainak figyelembe vételével kell
lefolytatni. Ennek megfelelően az értékelés a terv készítésének befejező fázisában történt meg.
1.3 A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program
alakulására
A terv módosításának készítése során lefolytatott szakértői egyeztetések-, a tervező és a
megbízó között lefolytatott tárgyalások eredményeként az értékelés már nem tárt fel környezeti
konfliktust.
A módosítás során bevont szervek állásfoglalásai a tervbe beépítésre kerültek.
1.4 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk
adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő
figyelembevétele, az indokok összefoglalása
Cégénydányád község önkormányzata a rendezési terv készítése során előzetes állásfoglalást
kért a környezet védelméért felelős szervektől, úgymint
 a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől,
 a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól,
 az ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézetétől,
 a Szabolcs.Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatóságától,
 a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Alföldi Irodájától.
A megkeresett szervezetek adatszolgáltatással segítették a terv készítését, ugyanakkor érdemi
módosításra vonatkozó észrevételt nem tettek.
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1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer
korlátai, nehézségek (mint pl. technikai hiányosságok, bizonyos ismeretek hiánya stb.), az
előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok.
A környezeti értékelés elkészítéséhez az egyes környezeti elemek állapotára vonatkozó mérések
és helyszíni elemzések elvégzésére nem volt mód.
A település általános környezeti állapotának meghatározásához felhasznált adatok forrásai
egyrészt az előző pontban felsorolt szervek, továbbá
» a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: a természetvédelmi területek lehatárolása.
» a Felső-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által 2004-ben készített
Vízügyi szakvélemény.
» Országos Területrendezési Terv: övezeti besorolás.
» Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Környezetvédelmi Programja.
» Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága állásfoglalása.
2. A TERV, ILLETVE PROGRAM ÉS A KIDOLGOZÁSUKKOR VIZSGÁLT
VÁLTOZATOK (A TOVÁBBIAKBAN: VÁLTOZATOK) RÖVID ISMERTETÉSE
2.1 A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a
környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket1
Fő célok és fejlesztési irányok
A településfejlesztési koncepció célul tűzi ki, hogy Cégénydányád
o Gazdasági, elsősorban mezőgazdasági szerepét erősítő és fejlesztő
o Gazdasági befektetéseket, beruházásokat támogató
o Idegenforgalmi szerepét erősítő
o Nyugodt lakókörnyezetet biztosító
o Környezeti értékeit és települési karakterét megőrző települése legyen.
Gazdasági célkitűzések:
 A termelő infrastruktúra területén:
o a munkanélküliség csökkentése, a kialakult állapot kezelése, helyi ipari-gazdasági
övezetek kialakítása
o a fenntartható mezőgazdálkodás létrehozása, jövedelem termelésének fokozása, piaci
versenyképességének fokozása, a helyi mezőgazdasági feldolgozóipar megteremtése
o a község infrastruktúrájának fejlesztése
o gazdasági beruházások elősegítése
 Idegenforgalom, kulturális szerepkör területén:
o idegenforgalmi, turisztikai adottságok hasznosítása, az idegenforgalomra épülő
kereskedelmi, szolgáltató vendéglátó, szálláshely szolgáltató funkciók fejlesztése,
falusi turizmus meghonosítása a meglévő értékekre alapozva
o rekreációs és sport területek fejlesztése, elsősorban belső területi tartalékok föltárásával
és külterületen
o kulturális beruházások
o kulturális programok erősítése

1

A Településfejlesztési Koncepció alapján
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 Ellátó infrastruktúra területén:
o új típusú kereskedelmi és szolgáltató övezetek kijelölése
o kötelező önkormányzati feladatok ellátása
Értékvédelmi célkitűzések:
 Természetvédelem és az épített környezet védelme területén:
o természet és értékvédelem: a tájkarakter a települési és táji értékek megőrzése,
ökológiai folyosók megtartása és bővítése
o a település erdősültségének megóvása
o települési értékvédelem
 Környezetvédelem területén:
o tájhasználati korlátozások és szabályozások bevezetése
o termőföld és talajvédelem
o az üzemi és mezőgazdasági üzemi telepek környezetterhelő hatásainak csökkentése
o vízrendezés, vízminőség javítása
o zaj- és levegőtisztaság. védelmi megoldások érvényesítése
Településpolitikai célkitűzések:
o a település vonzásának megtartása, növelése és a település arculatának fejlesztése, a
településkép kedvező alakítása, a szükséges területi fejlesztések biztosítása
o szociális problémák kezelése, a hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatása
o településrészek rehabilitációja, új fejlesztési területek kijelölése
o a településszerkezet korszerűsítése a megközelítési (külső és belső) viszonyok javítása,
mely egyúttal a településfejlesztés eszköze, új területek bevonására
A környezeti értékelés szempontjából releváns elemek:
o a településközpont hangsúlyosabb megjelenése;
o a belterületi közterületek zöldfelületeinek intenzifikálása;
o a mezőgazdasági termeléssel összefüggő vállalkozói területek lehatárolása a külterületen;
o ipari terület kijelölése és lehatárolása;
o a természetvédelmi- és régészeti értékek hangsúlyozott védelme, védőövezetek
kijelölésével.
2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal
Cégénydányád község rendezési tervében foglalt program és szabályozás elemei összhangban
vannak az Országos Területrendezési Terv tartalmi elemeivel.
Cégénydányád településrendezési tervének készítése során az Országos Területrendezési
Tervben meghatározott általános célok figyelembe vételre kerültek.
Országos területfelhasználás rendszere





mezőgazdasági térség nagyobb részben érinti
vegyes területfelhasználású térség kisebb részben érinti
vízgazdálkodási térség részben érinti
települési térség részben érinti
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Építmények által igénybevett térség
(A települést érintő országos műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi építmények.)
Közlekedési hálózatok és építmények szerint:
 tervezett gyorsforgalmi út (a településtől délre) nem érinti
Vízgazdálkodás építményei szerint:
 elsőrendű árvízvédelmi fővonal érinti
Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) a település nagy részét „mezőgazdasági
térség” kategóriába, É-i kis részét „vegyes területfelhasználású térség” kategóriába, továbbá a
Szamos folyót „vízgazdálkodási térség” kategóriába sorolja.

Részlet az Országos területrendezési tervből

A települést részben érinti továbbá az Országos ökológiai hálózat övezete, a Kiváló termőhelyi
adottságú erdőterület övezete, illetve a település közigazgatási területét teljesen érinti az
Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete.
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Országos ökológiai hálózat
övezete

Kiváló
adottságú
övezete

termőhelyi
erdőterület

Országos
tájképvédelmi
övezete

jelentőségű
terület
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2.3 A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása
A terv készítése során lényegi elemeiben és azok hatásában eltérő változatok nem kerültek
kidolgozásra.
3.
A
TERV,
ILLETVE
PROGRAM
KÖRNYEZETI
HATÁSAINAK,
KÖVETKEZMÉNYEINEK FELTÁRÁSA
3.1 A terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából
releváns nemzetközi, közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és
természetvédelmi célokkal
A település közigazgatási területén található országos és nemzetközi jelentőségű természeti
területek védelme a szabályozási tervben biztosított, a programban megfogalmazott intézkedések
e területek természetvédelmi funkciójának ellátását erősítik.
3.2 A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben,
illetve programban
A rendezési terv főbb elemeiben megjelenő környezetvédelmi szempontok az alábbiakban
foglalhatók össze.
- A településközpont hangsúlyosabb megjelenése:
Elsősorban az épített környezet értékeinek megőrzését és állapotának javítását-, ezáltal a
lakókörnyezet vonzóbbá tételét eredményezi.
-

A belterületi közterületek zöldfelületeinek intenzifikálása:
Kapcsolatot erősít és összhangot teremt a bel- és külterületi természeti értékek között, javítja
a település mikroklimatikus viszonyait.

-

A mezőgazdasági termeléssel összefüggő vállalkozói területek lehatárolása, valamint az ipari
park kijelölése és lehatárolása a külterületen:
Egyrészt keretet szab a már meglévő gazdasági tevékenységnek, másrészt lehetőséget teremt
a településtől jól elkülönülő korlátozott intenzitású feldolgozói tevékenység számára. A
települési infrastruktúra megfelelő bővítésével a kijelölt területen folytatandó tevékenységek
káros hatásától mind a települési-, mind a természeti környezet értékei megóvhatók.

-

Erdőterületek bővítése:
A tervben erdő területek kerültek kijelölésre az Országos területrendezési tervben szereplő
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének megfelelően. Az erdő művelési ágú
területek bővülése a természeti környezet javulását, a település igazgatási területének
biológiai aktivitási értékének növelését eredményezik.

-

A természetvédelmi- és régészeti értékek hangsúlyozott védelme a rajzi munkarészeken a
határvonalak feltűntetésével és a szöveges munkarészekben (szerkezeti terv leírásában és a
Helyi építési szabályzatban) előírásokkal és magasabb rendű jogszabályi hivatkozásokkal
biztosítva van. Az országos ökológiai hálózat övezete, valamint a kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezete, a település teljes területét lehatároló országos jelentőségű tájképvédelmi
terület által érintett területeken az övezeti szabályozás és a területfelhasználás csak korlátozott
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területhasználatot enged. A terv az un. hagyományos, a biodiverzitást és a környezetkímélő
gazdálkodás elveit a programban rögzíti.
3.3 A terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve
programok (2.2.) céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból
3.3.1.A program céljainak egymás közti konzisztenciája
A programban megfogalmazott valamennyi cél az alábbi alapelvek figyelembe vételével került
megfogalmazásra:
- A fejlesztések a meglévő adottságokhoz alkalmazkodva a környezeti tartalékok kíméletes
felhasználásával valósulnak meg.
- A természeti értékek hangsúlyozottan kerülnek megőrzésre, az ökológiai folyosók és puffer
területek közötti kapcsolat javul.
3.3.2. A program céljainak konzisztenciája releváns tervekkel
A program célkitűzései megfelelnek az Országos Területrendezési Tervben megfogalmazott
elveknek.
3.4 A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben
lévő elemeinek ismertetése
3.4.1. Földrajzilag lehatárolt tervezési terület(ek) esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag
lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv,
illetve program megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol
A településrendezési terv vezérlő elve Cégénydányád jónak tekinthető környezeti állapotának
megóvása, lehetséges javítása.
Ennek értelmében szabályozása nem teszi lehetővé jelentős környezeti kibocsátással – zaj- és
légszennyezéssel, hulladéktermeléssel – járó tevékenységek megjelenését.
A település gazdasági területei a lakóterületektől elkülönülten jelennek meg, többségében
külterületen (kisebb majorok), külterületen (kijelölt ipari park) és belterülethez kapcsolódó
esetben (ipari park) pedig ültetési kötelezettséggel, erdősávval ellátva.
3.4.2. A környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása
Vizek védelme
Felszíni vizek
Cégénydányád település a Szatmári tájegységben a 42. számú Tisza – Túr – Szamosközi
belvízrendszer területén helyezkedik el, a Szamos folyó mentén. Domborzata sík jellegű. A
jellemző terepmagasság Cégénydányád település közigazgatási területén 112,50-116,00
mBf. között változik.
A település területe kis részben átnyúlik a 43. sz. Szamos –Krasznaközi belvízrendszer
területére is.
A község területén találhatóak az alábbi táblázatba foglalt csatornák:
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Sorszám

Csatorna neve

Csatorna kezelője

42. sz. Tisza – Túr - Szamosközi belvízrendszer
1

Vármegyei csatorna

FETIKÖVIZIG

2

Pünkösd csatorna

Szenkementi VG.

3

Pünkösd 3. oldalág csatorna

Szenkementi VG.

4

Vármegye
csatorna

8.

oldalág Szenkementi VG.

5

Vármegye
csatorna

7.

oldalág Szenkementi VG.

6

Muszálytagi csatorna

Szenkementi VG.

43. sz. Szamos – Krasznaközi belvízrendszer
7

Tunyogmatolcsi Holt Szamos FETIKÖVIZIG

A térképen az igazgatóság kezelésében lévő csatornákat kék színnel, a társulati kezelésben
lévő csatornákat zöld színnel, a mély fekvésű területeket kék színezéssel, az 1999. évi
rendkívüli belvízhelyzet során elöntött területeket pedig kék színű sraffozással jelöltük.
A csatornák a 42. számú Tisza – Túr – Szamosközi belvízrendszerre jellemző 85 l/sec/km2
fajlagos vízhozamra lettek kiépítve.
Mélyfekvésű területek
Cégénydányád község belvíz veszélyeztetettség szempontjából a nagyon belvízveszélyes
kategóriába tartozik.
A terepmagasság a belterület É-i részén a legalacsonyabb, ill mély fekvésű területek
találhatóak. Az itt lévő területek 114,00 mBf. magasságúak. A talajvízállás észlelő kutak
adatai alapján látható, hogy belvizes helyzetben a belterület É-i részén a talajvízszint a
terepszint alatt mintegy 0,3 -1,0 m-re található csak. Az itt lévő területek beépítésénél
fokozott odafigyelés szükséges. A 113,70 mBf. alatti területek pedig beépítésre
alkalmatlanok.
A község külterületén lévő elöntéseket a csatolt térképi melléklet tartalmazza. Az 1999. évi
eddig maximális belvízelöntés elsősorban a külterület É-i részén alakult ki.
A belterületi beépíthetőségre általánosan elmondható, hogy vízrendezéssel, illetve
víztelenítéssel végrehajtható.
A község területén beépíteni csak vízrendezett területeket lehet. Beépítés előtt a mély
fekvésű területeket fel kell tölteni, a vízelvezető hálózatot ki kell építeni. A csapadékvíz
elvezetés tervezésénél ezeken a helyeken nemcsak a felületi vizek elvezetése, hanem a
talajvízszint süllyesztésére is gondolni kell.
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Külterületről történő belvízbetörésre nem kell számítani, mert a csatornák, mint övcsatornák
közrefogják a belterületet.
Belvízvédelmi létesítmények:
A község területén belvízvédelmi művek a korábban tárgyalt igazgatósági, társulati
csatornák.
Árvízvédelem
Alapadatok
A település jobb parti része a 2,57 számú Szamosközi, a bal parti része 2,58 számú SzamosKrasznaközi öblözetekhez tartozik. A Szamos folyó jobb parti elsőrendű árvízvédelmi
töltése érinti a település belterületét – a bel – és külterületi fekvéshatár a töltés területén
halad. A település külterületét 4855 m hosszúságban a 22+645-27+500 tkm szelvények
között érinti. A bal parti elsőrendű árvízvédelmi töltés a település belterületén nincs. A
külterületet 3150 m-en, a 22+350-25+500tkm szelvények között érinti.
A mértékadó árvízszint a Szamos folyó jobb parti töltés 22+645 tkm szelvényében 117,46
mBf, a 25+250 tkm szevényben 117,78 mBf, illetve a 27+500 tkm szelvényben 118,04
mBf. a bal parti töltés 22+350 tkm szelvényben 117,41 mBf, a 25+500 tkm szelvényben
117,78 mBf.
Az árvízvédelmi töltés kiépítettsége mindkét parton mind keresztmetszetileg, mind
magasságilag megfelelő, a töltések a mértékadó árvízszint fölött 1,00 m biztonsággal
vannak kiépítve.
A településen a Szamos folyó 26,7 -32,0 fkm mederszelvények közötti szakasza halad át.
Fenti szelvények között a folyószakasz hajózásra nem alkalmas.
Az árvízvédelmi töltést keresztező létesítmények:
Szamos jp. 26+140 tkm szennyvíz nyomócsővezeték keresztezés
Szamos bp. 25+445 tkm halastói szifon
A töltés anyagára és az altalajra vonatkozó adatok ismertetése:
A töltés általában a közeli hullámtéri anyagárkokból, a fedőréteg enyhén kötött anyagából
épült. A többszöri erősítés hatására meglehetősen inhomogén. A talajviszonyok a homok,
vagy finom homok vízvezető rétegre települt iszap-és agyagrétegből álló fedőréteg-sor
jellemzi, mely nagyrészt a Szamos és Kraszna folyók hordalékából származik. A
fedőösszlet átlagosan 10,0-15,0 m vastag.
Védekezési tapasztalatok:
A Szamos árhullámaira a rendkívüli hevesség jellemző. Mind az áradó, mind az apadó ár
meredek. Igen rövid az árhullám levonulási ideje. A Szamos vízgyűjtőterületén, román
oldalon az 1970-es években árvízi tározókat létesítettek. A jelentős tározótérfogattal az
árhullám levonulása befolyásolható.
A töltésépítés óta a leggyakrabban előforduló árvízi jelenséget (szivárgás, csurgás, átázás,
fakadóvíz) nem észleltek. Mivel a töltés jelentősebb árvízi terhelést nem kapott, komoly
figyelmet igényel az esetleges gyengébb védképességű szakaszok feltérképezése.
Hullámverésre veszélyes helyek:
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A területen uralkodó szélirány az ÉNY-i. Ezen kívül még az É-i és ÉK-i irányú szeleknek
van gyakorlati jelentősége. A hullámverés veszélye kicsi, a rövid meghajtási hossz és a
hullámtéri növényzet, valamint a folyásiránnyal ellentétes uralkodó szélirány miatt.
Töltést megközelítő szakadó partok:
Az árvízi biztonságot veszélyeztető, töltést megközelítő szakadópart a települést védő gátak
mentén nincs.
Holt-meder keresztezések:
Szamos jp.: 23+000-23+100 tkm között
27+380-27+500 tkm között
27+450-27+600 tkm között
Szamos bp.: 23+250-23+330 tkm között
24+210-24+260 tkm között
24+500-24+580 tkm között
25+380-25+540 tkm között
Felszín alatti vizek
Vízbázis
A község vízellátását biztosító Gyügye – Cégénydányád - Szamosújlak Közös Vízmű
vízbázis a Bereg – Szatmári Süllyedék hidrogeológiai tájegységen belül helyezkedik el. A
kitermelt víz vas, mangán és ammónia tartalma határérték feletti, emiatt a kitermelt nyersvíz
előzetes kezelésére szorul.
A víz osztály besorolása II. osztályú.
123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről intézkedik.
Az előzetes felmérések alapján a település vízbázisa nem tartozik az üzemelő, sérülékeny
vízföldtani környezetű vízbázisok közé.
A védőövezetek, védőterületek kijelölésével és kialakításával és az azokra vonatkozó
jogszabályi előírások betartásával és betartatásával a vízbázisokat biztonságban lehet tartani, meg
lehet akadályozni felszíni eredetű szennyeződéseiket, így hosszú távra lehet biztosítani a
közműves vízellátáshoz a jó minőségű vizet.
Távlati vízbázis:
A tartalék vízbázisok jelentik az ország stratégiai ivóvíztartalékait, melyeket a későbbiekben
jelentkező ivóvízigények kielégítésére kell fenntartani, illetve arra az esetre, ha a ma üzemelő
vízbázisok közül egyeseket fel kell hagyni, vagy víztermelésüket valamilyen ok miatt korlátozni
kell.
Minden nyilvántartott távlati vízbázis sérülékeny földtani környezetben van, de kevésbé
veszélyeztetettek az üzemelő ivóvízbázisaink nagyobb részénél. Kijelölésüknél ugyanis kiemelt
szempont volt a terület viszonylagos érintetlensége, a jelentős szennyeződést okozó
területhasználatok, tevékenységek hiánya.
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A távlati vízbázisokhoz az ország legkedvezőbb vízbeszerzési adottságokkal rendelkező
területei tartoznak.
Ezeken a területeken előzetes vízbázis kutatásokat végeznek, preventív védelmet biztosítanak a
területfejlesztés során a vízkészlet utánpótlódási területét figyelembe véve.
Talajvíz:
A talajvíz szintje a hőmérséklet, és a csapadék évi járásához igazodva váltakozó
mélységben húzódik.
A község belterületén az 1999. évi belvízhelyzet maximális talajvízszintjei rögzítve lettek 3
db ásott kútban.
Max. talajvízszint
1999-ben (mBf.)

Max. talajvízszint
terep alatti
mélysége 1999-ben
(m)

Ssz.

Ásott kút helye

Terepszint a kútnál
(mBf.)

1

Petőfi út 32.

114,140

113,574

0,566

2

Zrínyi út 60

114,850

113,685

1,165

3

Rákóczi út 55.

114,080

112,994

1,086

A településen, illetve a település környékén rendszeres talajvízszint megfigyelés történik. A
megfigyelő kút paraméterei az alábbiak:
A kút helye:

Zsarolyán

A kút törzsszáma:

001636

A kút jelzőszáma:

129

A kút terepmagassága:

114,94 mBf.

A kútperem magassága:

115,270 mBf.

Mélysége:

6,80 m

Vízmű
A település vízellátását a Tisza - Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. (Fehérgyarmat,
Bocskai u. 4.) látja el. A település vízellátására a 1149-20/2002 és a 1149-13/2000 számú
határozattal módosított 1149-4/1996 számon adott ki igazgatóságunk vízjogi üzemeltetési
engedélyt.
Az engedély alapján község vízellátása a gyügyei vízműről történik.
Cégénydányád vízigénye átlagosan 63 m3/d
Cégénydányád települési elosztó hálózata NA 150 és NA 100 azbesztcement csövekből
készült, hossza 4 km.
A vízelosztó hálózatra 269 db ingatlan kötött rá, ez 95 %-os rákötöttségi arányt jelent.
A közműves ivóvízellátásról kijelenthető, hogy a megfelelő vízminőség biztosítása mellett a
mennyiségi igények a településen kielégíthetők.
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Jelentős vízigényű ipari üzemek
A településen jelentősebb ipari üzem nincs.
Jelentős vízfelhasználású mezőgazdasági üzemek
BTRIÓ Bt. Cégénydányádi baromfitelepe:
Vízbeszerzés: saját mf. kútból
Vízigény: 1944 m3/év (állattartás, szociális)
Szennyvízmennyiség: 194 m3/év (kommunális)
A baromfitartásból hígtrágya nem keletkezik.
A összegyűjtött szennyvizet a fehérgyarmati szennyvíztisztító telepre szállítják fogadó
nyilatkozat alapján.
Levegőtisztaság-védelem
Egyedi és lakossági fűtések
A kén-dioxid kibocsátás – ahogy egész Magyarországon – Cégénydányád településen is
csökkenő tendenciát mutat. Ennek elsődleges oka az energiahordozók minőségi javulása,
valamint a fűtéskorszerűsítés.
A szilárd tüzelőanyagról gáztüzelésre való áttérés a levegőben szálló por mennyiségét is
csökkentette.
A településen nagyobb mértékű levegőminőség-javulást eredményezne a lakosság magasabb
arányú gázhálózatra történő csatlakozása.
Szórólapok, különböző tájékoztatások, felhívások, összehasonlító elemzések megismertetése
útján elősegíthető a lakosok szemléletének megváltozása.
Levegőminőséggel, légszennyezéssel kapcsolatos lakossági bejelentés, panasz nem érkezett.
Levegőtisztaság-védelmi ügyekben bírság kiszabására nem került sor.
Közlekedés jellegű levegőterhelés
A közlekedés egyik legjelentősebb szennyező hatása a légszennyező-anyagok kibocsátása. A
településen a 4137. sz. összekötőúton gyengén terhelt közúti forgalomról beszélhetünk. Ebből
adódóan a közlekedésből eredő levegőszennyezés, valamint porterhelés alacsony.
A település viszonylag magas zöldfelületi, illetve erdősültségi foka jelentős szerepet játszik a
közlekedés mikroklímájának szabályozásában, a levegő tisztaságának megőrzésében.
A település talaja túlnyomórészt homokos, ennek következtében számolnunk kell a levegő
szálló-por tartalmával – amely a megyei átlaggal megegyező értéket mutat.
A földekről felszálló por, a mezőgazdasági területeken időszakosan megnövekvő gépforgalom
valamint a külterületi burkolatlan utakról felszálló por okozhat átmeneti levegőszennyezést. A
szálló por mértéke a csapadékos hónapokban csökken.
A rendezési terv a levegőminőség javítására további erdősítést javasol a kijelölt helyeken. A
gazdasági ipartelepeket javasolt erdősítéssel, fásítással védeni a káros anyag kibocsátás
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megakadályozása végett, melynek eléréséhez eszköz a beültetési kötelezettség előírása és a
védőterület (erdő) övezeti besorolása.
A szálló por megfogását növelni lehet a települési zöldfelületek növelésével, az utak és
mezőgazdasági táblák mentén kialakított védőfásításokkal, valamint javasolt fokozni az
élőnövényzet fedezettségének mértékét.
A területen kizárólag olyan tevékenység folytatható, olyan építmények helyezhetők el,
amelyek légszennyezőanyag kibocsátása, légszennyezettségre gyakorolt hatása a módosított
21/2001. (II. 14.) sz. Korm. rendelet előírásait teljesíti, valamint az alap légszennyezettségi
értékeket kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Zajvédelem
A tervezési terület állapotát, minőségét, a meglévő és tervezett funkciók működését döntően
befolyásoló hatótényező a környezeti zaj, ezért a területrendezés- és fejlesztés során kiemelt
feladat a jelenlegi helyzet javítása, ezzel egyidejűleg új terhelések kialakulásának megelőzése,
illetve megakadályozása.
A környezeti zajforrások közül a zajforrások jellegének megfelelően a következők vizsgálata
szükséges:
» közlekedési jellegű zajforrások (közúti),
» egyéb jellegű zajforrások (kereskedelmi-, vendéglátó-, kulturális- és sport-létesítmények
zajforrásai).
A községet érő zaj – és rezgésterhelések elsősorban a közúti és a vasúti közlekedésből
származnak. A településen zajos technológia jelenleg nem működik.
A rendezési terv kívánatosnak tartja, hogy a településen elsősorban a helyi forgalom
bonyolódjon célforgalom jelleggel, és egyidejűleg váljon lehetővé a település forgalmának
biztonságos, folyamatos lebonyolítása.
A lakossági eredetű, valamint a szolgáltató tevékenységből származó zaj és rezgés települési
szinten nem jelentős. A vendéglátó egységek környékéről sem érkezett panasz a Polgármesteri
Hivatalhoz, és a Felügyelőséghez annak zajossága miatt.
Zaj-és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a 47/2004. (III. 18.) Korm.
rendelettel módosított zaj- és rezgésvédelemről szóló 12/1983. (V.12.) MT rendelet 25.§. (1)
bekezdése részletezi.
A zajvédelmi szempontból érintett szolgáltatók részére kiadott engedélyeket, illetve az
engedély nélkül üzemelő létesítményeket a jövőben felül kell vizsgálni és adott esetben élni kell a
rendelet által biztosított eszközökkel. (szabálysértési bírság, korlátozás, betiltás).
A terv nem rendel egymás mellé zavaró hatású funkciókat, nem teremt lehetőséget üzemi ↔
lakó területfelhasználású elemek konfliktusának kialakulásához. A meglévő és tervezett ipari
gazdasági területek mellé védőerdősítést, beültetési kötelezettséget javasol, az esetlegesen
felmerülő gazdasági tevékenységekből eredő zajhatások lakóterületek felé kiszűrődésének
megakadályozására. Ilyen beültetési kötelezettség került kijelölésre a külterület északi részen a
tervezett iparterület és a mezőgazdasági területek kapcsolódásának esetében.
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Hulladékkezelés
Hulladékgyűjtés és ártalmatlanítás
A hulladék az ember mindennapi élete, munkája, gazdasági tevékenysége során keletkező, a
keletkezés helyén feleslegesség vált, ott közvetlenül fel nem használható anyag, amelynek
kezeléséről külön gondoskodni kell.
A hulladék gyűjtésével és ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységeket a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény alapján kell végezni.
Gondoskodni kell az előírásszerű gyűjtésről, tárolásról, az elszállításról és ártalmatlanításról.
Mindezek során meg kell akadályozni a hulladékok talajba, felszíni és felszín alatti vizekbe és
levegőbe jutását.
A településen a keletkező hulladék minimalizálásának érdekében kizárólag hulladékszegény
technológiák telepítését szabad engedélyezni.
Kommunális és termelési hulladék
Cégénydányád nem rendelkezik saját hulladéklerakóval, a korábbi lerakó felszámolást nyert, e
területet rekultiválni kell.
A kommunális hulladékot elszállításáról és elhelyezéséről nincs adatunk. A gyűjtött hulladék
éves mennyiség 200 m3. A szelektív hulladékgyűjtés nem megoldott. Célszerű több szelektív
hulladékgyűjtő helyet (hulladékgyűjtő sziget, esetleg udvar) kijelölni a település területén,
amelyek megoldása a település további feladatai közé tartozik.
Termelési hulladék a gazdálkodó szervezetek termelő és szolgáltató tevékenységéből
származik. A településen olyan tevékenységet nem folytatnak, melyből jelentős mennyiségi
termelési hulladék keletkezne.
Veszélyes hulladékok
Veszélyes hulladék minden olyan hulladék, mely a Hulladékgazdálkodásról szóló törvény 2.
számú mellékletben felsorolt tulajdonságok közül eggyel vagy többel rendelkezik, illetve ilyen
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anyagokat vagy összetevőket tartalmazó, eredete, összetétele, koncentrációja miatt az egészségre,
a környezetre kockázatot jelent.
A településen veszélyes hulladék keletkezik az orvosi rendelőben, melyet szerződés alapján
szállítanak el a településről.
Egyéb
A község ipari és mezőgazdasági gazdálkodó szervezetei egyedileg oldják meg
hulladékgazdálkodásukat.
A lakossági állattartás során keletkezett tárgya, teljes egészében felhasználásra kerül a
kertekben és a mezőgazdasági területeken. Mennyiségéről nincs adatunk.
Az önkormányzat hatáskörébe termelő, gazdálkodó szervezetek nem tartoznak. A településen
a gazdálkodó szervezetek egyedileg gondoskodnak a hulladékaik gyűjtéséről, ártalmatlanításáról,
illetve újrahasznosításáról.
A települési környezet tisztasága
A település belterületének tisztántartása kielégítő. Az önkormányzat
figyelemmel kíséri a külterületek tisztaságát is.
A közterületek tisztántartása az önkormányzat feladata, melynek
közmunkaprogram keretein belül eleget is tesz.

folyamatosan
rendszeresen

Szennyvíztisztítás
Cégénydányád nem rendelkezik kiépített szennyvízcsatorna hálózattal.
A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Szennyvízelhelyezési Program alapján, a településen a
kis lakosságszám miatt ( a KSH adatai szerint 2004. január 1-én a község lakóinak száma 723
fő volt) a csatornázás leghamarabb 2015. után valósulhat meg.
Azt, hogy megéri-e a jövőben a csatornahálózatot kiépíteni, vagy a szennyvízelhelyezésre más
alternatív megoldást kell találni, további vizsgálatok fogják eldönteni.
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Természetvédelem
(1) Országos védelem alatt álló területek

Természeti területek:
297/1, 297/3

A külterület déli részén ex-lege terület található.
0126, 0127
A nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett
területek használatáról és hasznosításánál, valamint a nyári gátak által védett területek
értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról szóló 21/2006. (I.31.) Korm. rendelet
értelmében a hullámtér – mint az ökológiai hálózat szerves és meghatározó része, ha nem
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minősül védett természeti területnek – természeti területként kezelendő, amely területek
Cégénydányád község esetében az alábbiak:
hrsz.: 0139/1, 0139/2, 0140, 0141, 0142a,b; 0145, 0147a,b; 0148, 0149, 0150, 0121a,b;
0122, 0123, 0125/1/2,
(2) Natura 2000 területek


Különleges természetmegőrzési területek (SCI)
Tunyogmatolcsi – Holt-Szamos (HUHN 20159)
Cégénydányád-hrsz.:0127 (1,3453 ha)

A terület a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet bővítésére szánt terület.
(3)

Érzékeny természeti területek
Cégénydányád külterülete a 2/2002. KöM-FVM együttes rendelet alapján a kiemelten fontos
érzékeny természeti területnek minősül.

(4) Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet bővítésére szánt terület
0126 hrsz. 0,4469 ha (töltés)
0127 hrsz. 1,3453 ha
5)

A HÉSZ jóváhagyásával egyidejűleg helyi természeti védelem alá vont területek:
297/2
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(6) Országos ökológia hálózat övezete:
Az övezet a települést a mellékelt ábra szerint érinti:
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(7) Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete:
Az övezet a település teljes közigazgatási területét érinti.
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A természeti és kulturális értékek védelmét a településrendezési terv egyrészt a szabályozásban
biztosítja-, másrészt az un. hagyományos, a biodiverzitást és a környezetkímélő gazdálkodás
elveit a programban rögzíti.
A természeti, tájhasználati értékek megőrzését a természetvédelmi előírásokon túl a Helyi
Építési Szabályzat külterületi szabályozása is elősegíti, a mezőgazdasági és erdő területek árnyalt,
rugalmas előírásainak megalkotásával.
A védett területeken övezeti besorolásuknak megfelelően tekintve intenzív mezőgazdasági
művelés, ill. egyéb jelentős környezetterheléssel járó tevékenységek nem folytathatóak. A védett
erdőterületek véderdő besorolást kaptak, ahol tarvágás alkalmazása tilos.A Szamos folyó mentén,
a vízgazdálkodássai területen belüli (hullámtér) eltérő,sajátos használatú övezeti besorolást
kaptak.
A térségbe tervezett erdőtelepítések az ökológiai háló funkciót erősítik.
3.4.3. A fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása,
ha a terv, illetve program nem valósulna meg
1.sz. módosítás
A település külterületének északi részén lévő területen biomassza tüzelésű erőmű és ásványvíz
palackozó üzem létesítése csak kismértékben okoz csak zaj- és légszennyezést, számottevően
nem befolyásolja károsan a szomszédos (elsősorban mezőgazdasági) területeket.
A településrendezési terv ezen területi módosítása nem változtathat az ipari zaj ártalmak
területi eloszlásán, kellő helyeken beültetési kötelezettségű védőfásítást javasol.
2-5.sz. módosítások
A módosítások területfelhasználási besorolásának megváltozása nem okoz zaj- és
légszennyezést.
3.5 A terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást
kiváltó tényezők, okok feltárása
3.5.1. Természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen
előidézését jelentő hatások
Közvetlen igénybevételt vagy környezetterhelést jelentő hatások nem mutathatók ki.
3.5.2. Környezeti következménnyel járó társadalmi, gazdasági folyamatok
Káros következménnyel járó társadalmi, gazdasági folyamatok nem várhatók.
3.6 A környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése
3.6.1. Jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés
A településrendezési terv módosításai nem tartalmaznak a környezeti elemekre jelentős
terhelést okozó tevékenységek, területfelhasználások megfogalmazását.
A program és szabályozás elemei elsősorban az épített és természeti környezet elemeinek
megőrzését-, állapotuk javítását célozzák, a rendelkezésre álló tartalékok ésszerű kihasználásával.
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A terv célkitűzései a hagyományos gazdálkodáson, az ökológiai rendszerek kapcsolatának
erősítésén, a biodiverzitás megőrzésén alapulnak.
A település közigazgatási területén található országos ökológiai hálózat övezetébe tartozó
terület megőrzését a terv megfelelően biztosítja. A kül- és belterületi zöld felületek növelésével
az ökológiai folyosók funkciója erősödik.
A tervezett fejlesztések a rendelkezésre álló erőforrások – területek – optimális kihasználását
célozzák. Az épített és természeti környezet értékeinek megóvása az emberi élet minőségének
javítását biztosítja.
3.6.2. A közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése
A módosításban meghatározott ipari terület fejlesztés okozhat a meglévőnél jelentősebb
zajterhelést a külterületen. A rendezési terv a problémát kezeli a 3.4.2. Zajterhelési résznél
említett módon.
A meglévő természeti és egyéb értékek védelmét a szabályozás biztosítja. A programban
vázolt racionális földhasználat, valamint a sokféleségen alapuló tájhasznosítás, tájgazdálkodási
rendszer kiépítése és működtetése alkalmas a környezettudatos életmód kereteinek
megteremtésére.
A tervben vázolt térszerkezet alkalmazkodik a helyi adottságokhoz, a fejlesztések a meglévő
tartalékokat használják ki.
A fejlesztések a helyi társadalmi-gazdasági és kulturális hagyományokat erősítik.
A terv megvalósulása hozzájárul a természeti erőforrások megújulásához.
A terv elsősorban a helyi adottságokra és erőforrásokra alapoz. A természeti- gazdasági és
társadalmi tartalékok mozgósítására helyben biztosít lehetőséget.
3.6.3. A környezeti következmények alapján a terv és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása.
A településrendezési terv módosításának készítése során környezeti szempontból lényegileg
eltérő változatok nem kerültek kidolgozásra.
Az elkészült program a környezet értékeinek megőrzésére, tartalékainak feltárására és
optimális kihasználására irányul. Alkalmazkodik a helyi adottságokhoz, ugyanakkor megteremti
az környezeti állapot javításának kereteit.
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4.
A
TERV
MÓDOSÍTÁSÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSA
KÖVETKEZTÉBEN
VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK ELKERÜLÉSÉRE,
CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ, A TERVBEN
SZEREPLŐ INTÉZKEDÉSEK KÖRNYEZETI HATÉKONYSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE,
JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE.
A tervben meghatározott keretek és korlátozások biztosítják a település környezeti állapotának
megőrzését-, illetve javítását.
A módosításban meghatározott ipari terület fejlesztés okozhat a meglévőnél jelentősebb
zajterhelést a külterületen. A rendezési terv a problémát kezeli a 3.4.2. Zajterhelési résznél
említett módon.

5. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE,
ELŐÍRÁSOKRA, FELTÉTELEKRE, SZEMPONTOKRA, AMELYEKET A TERV,
ILLETVE PROGRAM ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN FIGYELEMBE KELL
VENNI.
Cégénydányád község környezeti állapotának részletes felmérését és az egyes környezeti
elemekkel kapcsolatos intézkedések megfogalmazását tartalmazó Települési Környezetvédelmi
Program kidolgozását javasoljuk.

6. A TERV, ILLETVE PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN
VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETI HATÁSOKRA VONATKOZÓAN A
TERVBEN
SZEREPLŐ
MONITOROZÁSI
JAVASLATOK
ÉRTÉKELÉSE,
JAVASLATOK EGYÉB SZÜKSÉGES INTÉZKEDÉSEKRE.
A településrendezési terv módosítása során meghatározott intézkedések hatása rövid távon
nem mérhető. Mindazonáltal az elkészítendő települési környezetvédelmi program elemeinek
felülvizsgálatával párhuzamosan 5-10 éves ciklusokban célszerű a környezetállapot általános
felmérése, az esetleges konfliktusok és kezelésük meghatározása.

7. KÖZÉRTHETŐ ÖSSZEFOGLALÓ
Cégénydányád község Polgármesteri Hivatala megbízásából a 2009-2010. éveket felölelő
időszakban a LA-URBE Építész Iroda Kft. készítette el a község településrendezési tervének
módosítását. A vonatkozó 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet értelmében a tervezéssel párhuzamosan
lefolytatott vizsgálatok és egyeztetések eredményeként körvonalazott szempontok alapján került
sor a terv környezeti értékelésére.
A terv környezetvédelmi szempontból releváns elemei az alábbiakban foglalhatók össze:
»
a településközpont hangsúlyosabb megjelenése;
»
a belterületi közterületek zöldfelületeinek intenzifikálása;
»
a mezőgazdasági termeléssel összefüggő gazdasági területek
»
ipari terület kijelölése és lehatárolása
»
a természetvédelmi- és régészeti értékek hangsúlyozott védelme.
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Az értékelés során megállapítható volt, hogy a rendezési terv módosításába foglalt szabályozás
biztosítja:
»
az épített és természetes környezet elemeinek védelmét,
»
a rendelkezésre álló erőforrások ésszerű kihasználását.
Fejlesztések és hatásaik összefoglalása
A területrendezés és fejlesztés során az OTÉK előírásainak megfelelő övezetek kialakítására
kerül sor, rendezettebb, szabályozottabb formában. A településszerkezet kialakítása, illetve a
különböző övezeti egységek egymáshoz rendelése során a környezetvédelmi szempontok
érvényesítése kiemelt szempontként szerepel.
1. A rendezési terv a külterület északi részén (1.SZ. MÓDOSÍTÁS) területfelhasználási
változást irányoz elő a kijelölendő egyéb ipari terület vonatkozásában, valamint a meglévő
mezőgazdasági ipari területek (2/1-2/2.SZ. MÓDOSÍTÁS) különleges mezőgazdasági üzemi
területbe történő átsorolásával. Az ipari terület biológiai aktivitási értékének megtartását a
beültetési kötelezettség előírása is elősegíti.
2. A Településszerkezeti tervben megjelenő erdő területfelhasználási kategória megvalósítása
összhangba lett hozva a Országos Területrendezési Terv Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetével (5.SZ. MÓDOSÍTÁS):
» nő a település biológiai aktivitási értéke,
» kondicionáló hatásuknál fogva javítja a település környezeti állapotát,
» az alulhasznosított mezőgazdasági területnek új funkciót ad.
3. Az országos ökológiai hálózat övezete, az országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete és a természeti védettség által érintett területek felhasználásában szintén korlátozást
érvényesít a terv az esetleges élőhelyek és ökológiailag értékes területek védelmének érdekében.
Jelen esetben a védelemmel érintett területek mezőgazdasági és erdőterületeket érintenek, ahol
a mezőgazdasági területek szabályozása korlátozott területhasználatot, az erdőterületek véderdő
besorolást kaptak.
4. A terv három helyen jelöl ki a településközponti vegyes terület módosítását lakóterületi
felhasználási övezetbe átsorolás céljából.
5. Észrevétel alapján jelöli ki a terv a Kende-kúria településközponti vegyes területi
besorlásának különleges intézményi területbe történő átsorolását.
Hatása:
 egységes intézmény településközpont kialakulása
 egységes épített környezet kialakítása
 közterületek rendezése
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6. A terv nem rendel egymás mellé zavaró hatású funkciókat, nem teremt lehetőséget üzemi ↔
mezőgazdasági területfelhasználású elemek konfliktusának kialakulásához. A meglévő ipari
gazdasági területek mellé védőerdősítést, beültetési kötelezettséget javasol, az esetlegesen
felmerülő gazdasági tevékenységekből eredő zajhatások lakóterületek felé kiszűrődésének
megakadályozására. Ilyen védőerdősítések kerültek kijelölésre a külterület északi részén kijelölt
iparterület és a mezőgazdasági területek kapcsolódásának esetében.

Radeczky János
Ügyvezető igazgató

