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Bevezetés 

Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 127/2017. (VI.22.) sz. határozatával döntött a 

településrendezési eszközeinek módosításáról a 0547/2 hrsz.-ú telek területére vonatkozóan. 

Ezen módosítás keretében a hatályos településrendezési eszközök szerint erdőterületként szabályozott 

telek olyan területfelhasználási egységbe történő átsorolása a feladat, ahol inert hulladékkezelő telep 

létesíthető. Az önkormányzati határozat a dokumentáció mellékletét képezi. 

 

A módosítás célja 

A módosítás célja a 0547/2 hrsz-ú felhagyott kavicsbánya hatályos településrendezési eszközök szerint 

(tervezett) erdőterületének beépítésre nem szánt különleges terület–inert hulladékkezelő sajátos 

területfelhasználási egységbe történő átsorolása. A módosítással lehetőség nyílik egyrészt az inert 

hulladék kezelésére és egyben a bányaterületek rekultivációjára. Az érintett telek művelésből kivett, 

kavicsbánya besorolású. 

 

 

A módosítással érintett terület (forrás: GoogleMap) 

 

 



ÁCS VÁROS - TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA –ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 
 

KÖRNYEZETTERV KFT 2017 DECEMBER                                                                                                                                                  5 
 

Komárom-Esztergom megye hatályos térségi szerkezeti terve a módosítással érintett területet 

mezőgazdasági térségként jelölte ki. Így az átsorolásnak térségi szerkezeti tervi akadálya nincs. A 

módosítással érintett területet a megyei területrendezési tervnek a következő övezetei érintik: 

- világörökségi és világörökségi várományos terület ( a város teljes közigazgatási területével jelzi az 

érintettséget) 

- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület ( a város teljes közigazgatási területével jelzi az 

érintettséget) 

- széleróziónak kitett terület (az OTrT megszüntette az övezetet) 

- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület ( a területre nem fed rá) 

- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület 

 

A tervezési terület régészeti terület, műemlék, műemléki környezet által nem érintett, így világörökségi 

várományos területre hatása nincs. Bányatelekkel, ásványi nyersanyagvagyon területével ugyan 

érintett, de a módosítás területén a bányászat megszűnt. 

A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete ráfed a módosítás területére, de a tervezett új 

funkció egyben a kavicsbányák rekultivációját is szolgálja. 

A széleróziónak kitett terület övezetét a jelenleg hatályos OTrT megszüntette. 

A megyei területrendezési terv 2011.évi módosítását követően módosított OTrT a tervezési területet 

mezőgazdasági térségként jelölte ki. Az országos övezetek közül csak a világörökségi és világörökségi 

vármányos terület "fed rá" a módosítás területére. 

 

Megállapítható tehát, hogy a tervezett módosítás a hatályos területrendezési tervekkel nem ellentétes. 
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A módosítás várható hatásai 

A módosítással érintett terület országos és helyi jelentőségű védett természeti területtel, Natura2000 

területtel nem érintett. Nem része továbbá az országos ökológiai hálózat övezeteinek sem. 

Nem érintett az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetével, 

továbbá a megyei területrendezési terv országos és térségi tájképvédelmi övezetével. 

Mivel a módosítással új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai aktivitásérték 

szintentartását nem kell biztosítani. 

 

A FODINA Építőanyag-gyártó és Kereskedelmi Kft. által készített "Előzetes vizsgálati dokumentációra " 

vonatkozó vizsgálati eljárást a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya a 13194-35/2016 ügyiratszámú határozatával lezárta, illetve az azt 

módosító Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és 

Környezetvédelmi Főosztálya 133-1/2017 ügyiratszámú határozatával a határozatával a következő 

megállapítást tette: 

"Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Hatóság elfogadja, miután a környezeti hatások nem 

jelentősek és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok sem merült fel, ezért környezeti 

hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges". 

A módosító határozat indoklásában a Hatóság megállapította, hogy "a tervezett tevékenység 

hulladékgazdálkodási, földtani környezetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, zaj-és rezgésvédelmi, 

valamint természet-és tájvédelmi szempontból jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol 

ekképp  a Hatóság a környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartotta indokoltnak". 

A határozatok megállapításai alapján az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005.(I.11.) Korm.rendelet szerinti külön környezeti értékelés elkészítése illetve környezeti vizsgálat 

lefolytatása a módosítás keretében ugyancsak nem indokolt. 

A telephelyen az alábbi inert hulladékok kezelése tervezett: 

 - beton 

 - tégla 

 - cserép és kerámia 

 - beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke 

 - föld és kövek 

 - kevert építési -bontási hulladék 

A módosítás a város közlekedési hálózatát nem érinti. A telephely megközelítése Ács közigazgatási 

területén a 0546 hrsz-ú úton, majd Csém közigazgatási területén a 13. sz. főút irányában történik. 

A közmű hálózatra, a hírközlési létesítményekre a módosítás hatással nem lesz. 
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Régészeti terület, műemlék, műemléki környezet a telephely területén és tágabb térségben sincs. 

 

A módosítás a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 45.§ figyelembevételével az OTÉK 2012. augusztus 6-

án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával teljes  

egyeztetési eljárással készül.  

A Képviselő-testület a teljes egyeztetési eljáráshoz kapcsolódó partnerségi egyeztetés szabályairól a 

3/2017. (I.26.) Önkormányzati határozatával döntött. Az előzetes tájékoztatási dokumentáció 

partnerségi egyeztetése is folyamatban van. 
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