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Beérkezett vélemények összegzése 
A véleményt kérő levél iktatószáma: MH/1413/2020. 

 

 Megnevezés Ügyiratszám Észrevétel 
1. Csongrád Megyei 

Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatal 
Kormánymegbízott 
Kabinet 
Állami Főépítész 

CS/B01/2566-2/2020. Rajztechnikai észrevétel a módosítási tételekre – 
övezeti határ jelölése. 
 
Felhívja a figyelmet, hogy a HÉSZ 
szövegtervezet 26.§-ához OTÉK alóli felmentés 
szükséges, melynek igazolását a 
tervdokumentációban jól elkülönítetten kell 
megtenni indoklással. 
 
Egyéb észrevételt, kifogást nem emel. 

2. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési Főosztály 

BP/0801/001105-2/2020. Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz 

3. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi 
Főosztály 

BP/FNEF-TKI/2034-2/2020. A tervezett módosítások a város közigazgatási 
területén található Mórahalom B-13 OKK, B-40 
OKK, B-45 OKK és B-49 OKK számú gyógyvizes 
kutakra, valamint „Mórahalom a gyógyvizek 
városa” elnevezésű gyógyhelyre káros hatást nem 
gyakorolnak. A módosítások ellen a BFKH 
kifogást nem emel. Az egyeztető tárgyaláson a 
BFKH nem kíván részt venni. 

4. Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

CE/2738-2/2020. A véleményezésre megküldött egyeztetési 
dokumentációt a Hatóság megvizsgálta és 
megállapította, hogy módosítás a Nemzeti Média- 
és Hírközlési Hatóság hatáskörébe tartozó érdeket 
nem érint, azzal összefüggésben a Hatóság 
kifogást nem emel. 

5. Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 

CS-06/D01/0084-5/2020. A 4. sz. tétel kapcsán felhívja a figyelmet, hogy 2 
nyilvántartott régészeti lelőhely található. A 
tervanyag elfogadása ellen kifogást nem emel. 

6. Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatal 
Népegészségügyi és 
Élelmiszerlánc-
Biztonsági Főosztály 

CS/NEF/0010-4/2020. Megállapítja, hogy az eddig szakmai véleményén 
túl további észrevételt nem kíván tenni. 

7. Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Szegedi Járási Hivatal 
Jogi és Hatósági 
Főosztály  
Földhivatali Osztály 

2979-5/2019. Jogszabályi helyekre hívja fel a figyelmet a 
termőföld védelme érdekében.  
A dokumentációt elfogadásra javasolják. 

8. Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály 

JN/43/00329-2/2020. A Bányafelügyelet fenti módosításokkal 
egyetért, javaslatot nem tesz, kifogást nem 
emel.  

9. Szegedi 
Rendőrkapitányság 
Mórahalom Rendőrőrs 

email A tervvel kapcsolatban észrevétel részükről 
nem merült fel. 

10. Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság 

0470-0006/2020 A „3.10m –es előkert módosítása a 1725/2, 
0397/81, 1971 hrsz-ú ingatlanokon” érinti a 
Mórahalom Belsőségi-csatornát, mely az 
Önkormányzat tulajdonában van. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a csatorna 3-3 méteres parti sávja 
a fenntartási, karbantartási munkák számára 
szabadon hagyandó. Minden olyan tevékenység 



végzése tilos, ami a csatorna károsodását, 
szennyezését okozhatja. A csatornamederbe még 
ideiglenes jelleggel sem kerülhet hulladék, 
humusz, egyéb szennyeződés. Az Igazgatóság 
kezelésében lévő ingatlanokban bekövetkezett 
esetleges károsodás vagy szennyezés esetén az 
engedélyes köteles annak lokalizálásáról, 
megszüntetéséről és az eredeti állapot 
helyreállításáról saját költségén intézkedni. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Madarász-tó 
környezetében a napelemparkok megvalósítása 
egy belvízzel erősen veszélyeztetett területen 
tervezett. Ebből eredő károkért Igazgatóságunk 
felelősséget nem vállal. Gondoskodni kell a 
térszín feltöltéséről, illetve az építmények 
kiemeléséről, víztelenítéséről és a 
vagyonbiztonság megteremtéséről. 
 
Álatlánosan felhívja a figyelmet a vonatkozó 
jogszabályi helyekre. 
 
A nem említett módosítások, illetve a 
településfejlesztési koncepció módosítása ellen 
igazgatóságunk kifogást nem emel, azokkal 
kapcsolatban megjegyzést nem tesz. Egyúttal 
jelezzük, hogy Igazgatóságunk a tervezet csekély 
vízügyi vonatkozása miatt a tervtárgyaláson 
történő megjelenését nem látja szükségesnek. 

11. Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

35600/582-1/2020 Mórahalom város új településfejlesztési 
koncepciójának és településrendezési eszközeinek 
tervezett módosításával kapcsolatban vízügyi és 
vízvédelmi szempontból nem emelünk kifogást 
– az általános érvényű tűzvédelmi előírásokon 
túlmenően – továbbá iparbiztonsági és polgári 
védelmi szempontból észrevételem nincs. 

12. Csongrád Megyei 
Kormányhivatal 
Hódmezővásárhelyi 
Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 

CS-02/F01/00298-2/2020 A településrendezési terv megküldött 
módosításaival kapcsolatosan talajvédelmi 
szempontból észrevételt, javaslatot nem tesz. 
 
Jogszabályi helyekre hívja fel a figyelmet. 

13. Csongrád Megyei 
Kormányhivatal Szegedi 
Járási Hivatala 
Hatósági Főosztály, 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Osztály 

CS-06/Z01/00862-2/2020. Nem emel kifogást. 
Jogszabályi helyekre hívja fel a figyelmet. 

14. Magyar Közút NZrt. 
Csongrád Megyei 
Igazgatósága 

CSO-73/4/2020. Nem tett észrevételt, illetve jogszabályi 
előírásokra hívja fel a figyelmet. 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 
 

HATÓSÁGI  FŐOSZTÁLY 
BÁNYÁSZATI  OSZTÁLY 

 
Nógrádi Zoltán  
Mórahalom Város Polgármestere 
 
Mórahalom 
Szentháromság tér 1. 
6782 

 
 

Iktatószám: JN/43/00329-2/2020 
Tárgy: Mórahalom Város teljes eljárás keretében készülő új településfejlesztési koncepciójának és 

településrendezési eszközeinek véleményezésre bocsátása – 
Meghívó egyeztető tárgyalásra.  

Melléklet: -- 
Ügyintéző: Pugner Sándor 

Telefon: (56) 512-332 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: 
Bányafelügyelet) 2020. február 3-án érkeztette az MH/1413/2020. hivatkozási számú „Mórahalom Város teljes 
eljárás keretében készülő új településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek 
módosítási eljárása – Meghívó egyeztető tárgyalásra” – tárgyú megkeresést. A Bányafelügyelet a 
településrendezési eszközök módosításának eredményes lefolytatásához az alábbi véleménnyel szeretne 
hozzájárulni: 
A tervezett módosítások Mórahalom területén: 

1. Engedéllyel rendelkező napelem parkok rögzítése a településrendezési terven 
2. A napelem parkokhoz kapcsolódó HÉSZ szabályozás pontosítása 
3. 10 m-es előkert módosítása a 1725/2, 0397/81. 1971 hrsz.-ú ingatlanokon 
4. Röszkei út – Kölcsey utca – Akácos út – Guczi sor által határolt tömb egy részének övezeti átsorolása 

gazdasági övezetből vegyes területbe 
5. HÉSZ észrevételek az Építéshatóság részéről 

 
külfejtéses szilárd ásvány bányatelket nem érintenek. A módosítással érintett területen nyilvántartott védendő 
földtani értékek nem találhatóak.  
 
A Bányafelügyelet fenti módosításokkal egyetért, javaslatot nem tesz, kifogást nem emel.  
 



A Bányafelügyelet megkapta a 2020. február 10-re meghirdetett egyeztető tárgyalásra szóló értesítést, amivel 
kapcsolatban a kimentését kéri, mivel nem tartja szükségesnek az azon való részvételét a megadott helyszínen, 
de ha bármilyen kérdés felmerül az üggyel kapcsolatban a Bányafelügyelet felé, utólagosan természetesen 
válaszol rá.  
 
Tájékoztatás: 
 

- A településrendezési terveknél figyelembe veendő bányászati érdekeltségű területek, valamint 
koncesszióra kijelölt területek aktualizált nyilvántartása, az érintett területek koordinátával (több 
formátumban) elérhető a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján: www.mbfsz.gov.hu 
illetve www.mbfh.hu 

-  A szükséges, felszín közeli ásványi-nyersanyag előfordulásokat Magyarország Földtani Térképe – 
SUBOTIA Mórahalom L-34-64 és annak magyarázója tartalmazza. A fent hivatkozott földtani térkép 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.; digitalizált 
formában is rendelkezésre áll, illetve az 1: 200 000-es változata, magyarázók nélkül, ingyenesen 
letölthető a https://mbfsz.gov.hu honlapról. 

- A település földtani adottságairól a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat Adattárában (1145 
Budapest, Columbus u. 17 – 23. ) találhatóak adatok. 

- A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy az érintett területen üzemelő földgázelosztó vezetékről 
az elosztói engedélyes NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt. (6724, Szeged, Pulcz u. 44.), földgáz 
szállító vezetékről a szállítói engedélyes FGSZ Földgázszállító Zrt. (8600, Siófok, Tanácsház u. 5.), a 
szénhidrogén szállító vezetékről és nyomvonaljellegű kőolaj –és földgázbányászati létesítményekről a 
bányavállalkozó MOL Nyrt. ( 1117, Budapest, Október huszonharmadika u. 18.), illetve O&GD 
Centrál Kft.,(1024 Budapest, Lövőház u. 39.) tud adatot szolgáltatni. 

- Továbbá a HÉSZ- ben, illetve a TRT megfelelő tervlapjain rögzíteni kell a település közigazgatási 
területén lévő gázelosztó vezetékek biztonsági övezetének közterületre eső részeit, valamint a 
szénhidrogén-ipari létesítmények, ezen belül kiemelten a szénhidrogén szállító vezetékek biztonsági 
övezeteit. A Bányafelügyelet javasolja, hogy közterületek minden övezeti besorolás módosításához a 
földgáz elosztói, szállítói engedélyessel vagy érintett bányavállalkozóval folytassanak le egyeztetést a 
biztonsági övezetek érintettségéről, a biztonsági övezetben érvényes tilalmak és korlátozások 
betarthatósága érdekében, különös tekintettel a fás szárú növények ültetési tilalmára. 

 
A Bányafelügyelet jelen véleményét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján adta meg, illetékességét a Magyar Bányászati 
és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklete 
állapítja meg. 
 
Szolnok, 2020. február 03. 

 Tisztelettel: 

 Dr. Berkó Attila kormánymegbízott 

     nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 Dr. Palicz András 

 bányakapitány, bányászati osztályvezető 

 
Értesül: 

1. Mórahalom Város Polgármestere; 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. (tértivevénnyel) 
2. dr. Tóth Krisztán ügyintéző (E-mail-en); tkrisztian@homokhat.hu  
3.  Irattár. 



9. 
Tisztelt Cím! 
  
A fenti számú ügyükben  a településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos egyeztető tárgyalásra szóló 
meghívót megkaptam. az egyeztetés idején azonban Szegeden kell lennem szolgálati elfoglaltságom 
miatt, így nem tudok résztvenni az egyeztetésen. A tervvel kapcsolatban észrevétel részünkről nem 
merült fel. 
  
Tisztelettel: 
  

 
  

Szegedi Rendőrkapitányság 
  

  

Dobó Attila  r.százados 
mb. őrsparancsnok 
Szegedi Rendőrkapitányság 
Mórahalom Rendőrőrs 
6782 Mórahalom, Kölcsey utca 2/B 
BM telefon: 03 / 33 – 47-80 
e-mail: doboa@csongrad.police.hu 
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