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3. MEGBÍZÁS 

 

3.1. Megbízás tárgya (2 db módosítási pont) 

Nagyhegyes Község Önkormányzata (4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 2.) 125/2019. (IX.25.) sz. 

határozat alapján megrendelte Nagyhegyes Község településszerkezeti terv és leírás, helyi építési 

szabályzat és szabályozási terv (továbbiakban: településrendezési eszközök) módosítását nedves hobbi 

állateledel üzem fejlesztés megvalósítása érdekében. 

A módosítás kettő beavatkozási ponton történik, de a módosítások összefüggenek. 

1. módosítás 

Tervezési terület: 0188/46 hrsz-ú út, 0190/2 hrsz-ú csatorna, 0191 hrsz-ú csatorna, 0187 hrsz-ú út, 

0188/23 hrsz-ú ingatlan és 0188/66 hrsz-ú ingatlan által határolt terület. 

A tervezési területen belül ténylegesen érintett ingatlanok 0188/67 hrsz-ú, 0190/7 hrsz-ú és 0188/13 

hrsz-ú ingatlanok. 

Az ingatlanok tulajdonosa az Önkormányzat. 

Az ingatlanok kelti oldalán található az új építésű szennyvíztelep és közvetlenül utána a település új 

ipari területe, mely teljesen közművesített, betelepülése folyamatosan történik. 

A terület északi oldalán haladó aszfalt borítású út túloldalán található a Nagyhegyesi Takarmány Kft. 

üzeme. 

A Nagyhegyesi Takarmány Kft. szeretné gyárkapacitását növelni, ezért a meglévő telephelyével 

szemben lévő önkormányzati területen szeretné felépíteni új gyártóegységét, mely így módon kacsolódni 

tud a meglévő telephelyhez. A módosítás ezt a célt szolgálja. A módosítás során 6,39 Ha új beépítésre 

szánt terület kerül kijelölésre. 

 

 

A módosítás területi elhelyezkedése. Forrás: Saját szerkesztés 

TERVEZETT 

TERÜLET 

IPARTERÜLET 

MEGLÉVŐ 

TAKARMÁNYÜZEM 

MEGLÉVŐ 

SZENNYVÍZTELEP 
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A tervezési terült három részből áll. A 0190/7 hrsz-ú ingatlan kivett agyagbánya ami használaton kívüli 

út felőli területe építési törmelékkel feltöltésre került. 

 

Területről készült fotó. Forrás: Saját szerkesztés 

A 0188/6 hrsz-ú ingatlan legelő melynek szintén út felőli területe építési törmelékkel feltöltésre került. 

 

Területről készült fotó. Forrás: Saját szerkesztés 

A 0188/13 hrsz-ú ingatlan legelő mely belvizes mély fekvésű terület. 
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2. módosítás 

1. módosítás során 6,39 Ha új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért szükséges a biológia 

aktivitási érték pótlása. 

A pótlásra egy területen kerül sor. 

A 0173/4 hrsz-ú ingatlan jelenlegi művelési ága szántó. A Keleti-főcsatorna keleti partján található és 

jelenleg szántóként használják. A terület középső részén található mezőgazdasági művelésre 

alkalmatlan rosszminőségű terület. a terület jelenleg is fás bokros jellegű. Ez a meglévő faállomány 

kerülne tervezett körülmények közt felbővítése. Ezért a belső területrész és a tőle délre eső területrész 

kerülne gazdasági erdő besorolásra. 

A terület a Nagyhegyesi Takarmány Kft. tulajdonában van. 

 

 

A módosítás területi elhelyezkedése. Forrás: Saját szerkesztés 
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A módosítás területi szigetszerű fás bokros résszel. Forrás: Saját szerkesztés 

A Képviselő-testület a beruházást megismerte, a módosítási szándékot támogatta. 

 

 

 

 

 

A módosítás területi elhelyezkedése. Forrás: Saját szerkesztés 

NAGYHEGYES 

. 
1. jelű módosítási pont 

. 

2. jelű módosítási pont 

. 
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A módosítás területi elhelyezkedése tervezési területen belül. Forrás: Saját szerkesztés 

 

3.2. Adatszolgáltatások 

A településrendezési eszközök módosításához a Megrendelő és Beruházó rendelkezésre bocsátotta a 

tárgyi ingatlanra vonatkozó 

- földhivatali alaptérképet, 

-  térképmásolatokat, 

- korábbi iratokat. 

 

3.3. Helyszíni szemlézés 

Tervezői helyszíni szemle történt 2019. október 11.-én. A tervezési területről állapotrögzítő fotók 

készültek. A megrendelő képviselője a területre vonatkozóan hatályos településrendezési eszközöket, 

korábbi iratokat adott át. Ismertette a módosítást célját, fejlesztési igényeit. Tájékoztatást nyújtott arról, 

hogy a Képviselő-testület döntött a fejlesztés elhatározásáról és hozzájárul a település 

településszerkezeti terv és leírás, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terv OTÉK 2012. 

augusztus 6.-án hatályos településrendezési követelményei és jelmagyarázata szerint történő 

módosításához. 

 

 

 

 

1. jelű módosítási pont 

. 

2. jelű módosítási pont 

. 



 
 

10 
 

 

3.4.  Fejlesztési szándékkal kapcsolatos dokumentumok 

Indító határozat  Forrás: Önkormányzat 

3.5. Hatályos településfejlesztési eszközök: 

Nagyhegyes község a 166/2011 (VII.20.) határozattal elfogadott településfejlesztési koncepcióval 

rendelkezik. 

 

3.6. Hatályos településrendezési eszközök: 

- 4/2013. (I.23.) KT határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és leírás. 

- 1/2013. (I.24.) számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv. 
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A rendezéssel érintett területekre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök kivonatait a 

tervdokumentáció tartalmazza. 

 

A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv az njt.hu/önkormányzati rendeletek között 

megtekinthető. 

 

3.7. Hatályos településkép védelmi eszközök: 

A község 

- 149/2017. (X.18.) Kt. határozattal elfogadott Nagyhegyes Településképi Arculati Kézikönyvvel, 

valamint 

- Nagyhegyes község településképének védelméről szóló 23/2017. (X.19.) önk. rendelettel 

rendelkezik. 

 

 

A településrendezési eszközök módosítása az OTÉK 2012. augusztus 6.-i tartalmi követelmények 

szerint, az eljárásrendjét tekintve a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.r. (továbbiakban: Rendelet) 32. § (6) c) szerint tárgyalásos eljárás keretein 

belül történik. A Rendelet 42. § (2) szerint az eljárás a végső szakmai véleményezési szakasz 

kezdeményezésével indul jelen tervdokumentáció alapján. 
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4. ELŐZMÉNYEK, VIZSGÁLATOK 

Nagyhegyes község intenzív gazdaságfejlesztő – előkészítő – tevékenységet folytat évek óta. Ennek 

része a meglévő vállalkozások telephelyi fejlesztésének támogatása és az ipari területek fejlesztése is. 

Ezekkel egyben a munkahelyek létrehozását is biztosítani tudja.  

Nagyhegyes község a 166/2011 (VII.20.) határozattal jóváhagyott településfejlesztési koncepcióval 

rendelkezik. Ebben a magas feldolgozó szintű ipar vertikum jelenlét erősségnek, fejlesztését 

lehetőségnek, jó alapnak tekinti a rájuk épülő kis- és középvállalkozói bedolgozó ipar fejlődésére. 

A dokumentációban a településszerkezet fejlesztésének céljai között szerepel a város földrajzi 

pozíciójából, térségi szerepköréből adódó új gazdasági funkciók befogadása. Ennek megfelelően 

az önkormányzatnak törekednie kell arra, hogy a településen működő vállalkozókat megtartsa, 

sőt újabbakat vonzzon a településre. A vállalkozók igényeinek kielégítéséért sokat tehetnek az 

önkormányzatok, például vállalkozás fejlesztésre alkalmas terület biztosítása (kijelölése) a város 

közigazgatási területén. A vállalkozások telephelyválasztásakor nagymértékben a következő igények 

játszanak szerepet: 

- (teljes) infrastruktúra, 

- (jó közúti) elérhetőség, 

- (képzett) helyi munkaerő, 

- anyagi támogatás az önkormányzattól, 

- (kedvező) telekárak stb. 

Ezen kedvező feltételek döntően jellemzőek a fejlesztésre szánt területekre. 

 

Nagyhegyes község a településrendezéssel kapcsolatos feladatait – többek között - a jóváhagyott 

településrendezési eszközök (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási 

terv) alkalmazásával látja el, illetve szükség szerint módosítja azt. 



 

13 
 

 

1. módosítás 
Nagyhegyes, 0188/46 hrsz-ú út, 0190/2 hrsz-ú csatorna, 0191 hrsz-ú 

csatorna, 0187 hrsz-ú út, 0188/23 hrsz-ú ingatlan és 0188/66 hrsz-ú 

ingatlan által határolt terület. 

 

4.1.1. Rendezés alá vont terület (tervezési terület) lehatárolása és bemutatása 

 

 

Módosítási terület településen belüli helye.  Forrás: Google Earth 
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A gazdaságfejlesztési szándékkal érintett terület a Nagyhegyes belterületétől délre található a belterület 

szomszédságában. 

A területet délről és nyugatról állattartó telepek míg keletről szennyvíztelep és a település ipari terület 

határolják. Északon található Nagyhegyesi Takarmány Kft. telephelye. 

Módosítási terület alaptérképe és térképmásolata. Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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Érintett ingatlanok Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

4.1.2. A vizsgált telkek főbb adatai: 

- 0188/67. hrsz.: területe: 29564  m
2
, jelenleg művelési ág szerint: legelő (tulajdonos: Önkormányzat); 

- 0190/7. hrsz. területe: 20714  m
2
, jelenleg művelési ág szerint: kivett agyagbánya (tulajdonos: 

Önkormányzat); 

- 0188/13. hrsz. területe: 13643 m
2
, jelenleg művelési ág szerint: legelő (tulajdonos: Önkormányzat) 

 

Ingatlanok megközelítése meglévő aszfalt borítású közútról történik. 

A település közintézményi a tervezési területtől távolabb találhatóak. 

A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása Eg-1 gazdasági erdő terület. A terület jelenlegi 

állapotában két fasort valamint a szennyvíz telep melletti fásított védősávot tartalmazza. A terület 

átsorolásra kerülne beépítésre szánt egyéb ipari gazdasági területbe (Gipe-1), mint a szomszédos 

területek. Az építési övezethez tartozó előírások módosítása nem vált szükségessé. 
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A tervezett telep fő funkciója állateledel gyártás. A cég a gyártókapacitásának bővítést tervezi. Az új 

területen nedves állateledel gyártás történne. 

 

 

Tervezési terület a meglévő telephellyel. Forrás: Beruházó. 

A tervezési terült szélétől lakóterület 120 m távolságra kezdődik. 

 

Mivel a konkrét területen elhelyezendő épületek és gyártósorok tervezés még nem történt meg, ezért a 

várható környezeti hatások csak becsülhetőek. Jó kiindulási alap lehet a meglévő gyár, ami jóval 

közelebb helyezkedik el a lakóterülethez, de nem jelent zavaró hatást. A kiszolgáláshoz szükséges közút 

csatlakozás biztosított, úgy hogy a várhatóan  megnövekedő tehergépjármű forgalom a település 

számára nem jelet többlet terhelést, mivel közvetlenül a 3321 sz közútra történik a forgalom 

kibocsájtása. 

 

A tervezési terülten belül nincsen különleges természeti értéket képviselő terület Natura 2000-es terület, 

országos ökológiai hálózati elem, műemlékek és helyi védett értékek. A tervezési terület egy darab 

régészeti lelőhely érinti.  

Világörökségi terület a tervezési területet nem érinti. 
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Kölcsey Ferenc utca (feltáró út). Forrás: Saját 

 

 

Szennyvíztelep a védőfásításával. Forrás: Saját 
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Feltöltött tervezési terüeltrész. Forrás: Saját 

 

4.1.4..  A területre vonatkozó hatályos településszerkezeti terv kivonat 
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     Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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A hatályos településszerkezeti tervhez képest a meglévő különleges hulladékkezelő terület déli irányba 

bővítésre kerül, a szennyvíztelep távlati bővítésének biztosításra. A Gazdaság erdő terület átsorolásra 

kerül egyéb ipari gazdasági területté. Természet közeli területrész átsorolásra kerül egyéb ipari 

gazdasági területté. 

 

 

Tervezett változások bemutatása. Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti indokok miatt településszerkezeti terv módosítása szükséges. 

4.1.5.  Változások részletes ismertetése 

A Nagyhegyesi Takarmány Kft. (4064 Nagyhegyes, Szoboszlói útfél 077/9) ügyvezetője azzal a kéréssel 

fordult az önkormányzathoz, hogy a Képviselő-testület a Nagyhegyes külterület 0188/67, 0190/7 és 

0188/13 helyrajzi számú ingatlanokat megvásárolná az önkormányzattól. A vásárlás feltételéül szabta, 

hogy az önkormányzat beruházási szándékuknak megfelelő övezeti besorolásba minősítse át a területet.  

A jelenlegi üzemük és a szomszédos gazdasági terület is egyéb ipari gazdasági terület besorolású (Gipe), 

ezért ezt a területet is ebbe a terület felhasználásba célszerű átsorolni. 

  

 

 

Eg→Kh 

. 

Eg→Gipe 

. 

Tk→Gipe 

. 
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4.1.6.  A területre vonatkozó hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv kivonat 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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A rendezés alá vont területen belül az Eg-1 gazdasági erdő övezet helyett Gipe-1 egyéb ipari gazdasági 

építési övezet kijelölése szükséges. Az Eg-1 gazdasági erdő övezet helyett a meglévő szennyvízteleptől 

délre Kh különleges hulladékkezelő övezet kerül kijelölésre. Az agyagbánya helyén Tk-1 természet 

közeli terület helyett Gipe-1 egyéb ipari gazdasági építési övezet kijelölése szükséges. 

Hatályos HÉSZ gazdasági Gipe-1 építési övezetre vonatkozó kivonata 

 

 

A már meglévő építési övezet előírásai megfelelőek, ezért a HÉSZ módosítása nem szükséges, de 

szabályozási terv módosítása szükséges. 
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2. módosítás Nagyhegyes, 0173/4 hsz-ú terület. 

 

4.2.1. Rendezés alá vont terület (tervezési terület) lehatárolása és bemutatása 

 

Módosítási terület településen belüli helye.  Forrás: Google Earth 
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1. módosítás során 6,39 Ha új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ezért szükséges a biológia 

aktivitási érték pótlása. 

A pótlásra egy területen kerül sor. 

A 0173/4 hrsz-ú ingatlan jelenlegi művelési ága szántó. A Keleti-főcsatornával párhuzamosan 

Nagyhegyes déli igazgatási határán található terület. 

A terület középső részén található mezőgazdasági művelésre alkalmatlan rosszminőségű terület. Ezen 

belső területrész  és ennek déli része kerülne gazdasági erdő besorolásra mintegy 8,2 Ha területen. 

A terület közepén mezőgazdasági művelésre nem alkalmas terület található (földhivatali térkép nem 

ábrázolja). 

A terület a Nagyhegyesi Takarmány Kft. tulajdonában van. 

Módosítási terület alaptérképe és térképmásolata. Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

4.2.2. A vizsgált telkek főbb adatai: 

- 0173/4. hrsz.: területe: 168614 m
2
, jelenleg művelési ág szerint: szántó, (tulajdonos: magántulajdon). 

 

A terület jelenleg szántóként használt. Mivel a terület egy része viszonylag rosszabb minőségű (Sz3, 

Sz4) szántó terület ezért az tulajdonos felajánlotta a 1. számú módosítás során kieső biológia aktivitási 

érték pótlására a területet. 

A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása Má-1 általános mezőgazdasági terület – szántó övezet, ez 

kerülne részben átsorolása Eg-1 gazdasági erdő övezetbe. 

A tervezési terülten belül nincsen különleges természeti értéket képviselő terület Natura 2000-es terület, 

országos ökológiai hálózati elem, műemlékek és helyi védett értékek. A tervezési terület régészeti 

lelőhely nem érinti.  

Világörökségi terület a tervezési területet nem érinti. 
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4.2.3..  A területre vonatkozó hatályos településszerkezeti terv kivonat 

 
     Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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A hatályos településszerkezeti tervhez képest a meglévő általános mezőgazdasági terület – szántó övezet 

részleges , átsorolása szükséges Eg-1 gazdasági erdő övezetbe. 

 

 

Tervezett változások bemutatása. Forrás: Saját szerkesztés 

A fenti indokok miatt településszerkezeti terv módosítása szükséges. 

4.2.4.  Változások részletes ismertetése 

A terület jelenleg szántóként használt. Mivel a terület egy része viszonylag rosszabb minőségű (Sz3, 

Sz4) szántó terület ezért az tulajdonos felajánlotta a 1. számú módosítás során kieső biológia aktivitási 

érték pótlására a területet. 

A terület középső részén található mezőgazdasági művelésre alkalmatlan rosszminőségű terület. Ezen 

belső területrész  és ennek déli része kerülne gazdasági erdő besorolásra mintegy 8,2 Ha területen. 

A fásítás kocsányos tölggyel kerül kialakításra. 

  

Má-1→Eg-1 

. 
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4.2.5.  A területre vonatkozó hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv kivonat 

 

Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 
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A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása Má-1 általános mezőgazdasági terület – szántó övezet, ez 

kerülne részben átsorolása Eg-1 gazdasági erdő övezetbe. 

A terület középső részén található mezőgazdasági művelésre alkalmatlan rosszminőségű terület. Ezen 

belső területrész  és ennek déli része kerülne gazdasági erdő besorolásra mintegy 8,2 Ha területen. 

 

Hatályos HÉSZ Mák-1 korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetre vonatkozó kivonata 
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Hatályos HÉSZ Eg-1 korlátozott használatú mezőgazdasági terület övezetre vonatkozó kivonata 

 

A már meglévő övezet előírásai megfelelőek, ezért a HÉSZ módosítása nem szükséges, de szabályozási 

terv módosítása szükséges. 
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5. ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK 

AKTUALIZÁLÁSÁRÓL KÉSZÜLT VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS 
 

1. módosítás 
Nagyhegyes, 0188/46 hrsz-ú út, 0190/2 hrsz-ú csatorna, 0191 hrsz-ú 

csatorna, 0187 hrsz-ú út, 0188/23 hrsz-ú ingatlan és 0188/66 hrsz-ú 

ingatlan által határolt terület. 

 

5.1.1. A területre vonatkozó meglévő közművek bemutatása 
 

Tervezési terület  közművesztettségét ábrázoló összközműves térkép. Forrás: E-közmű 

 

5.1.2. Tájrendezési alátámasztó szakági munkarész 

 

A tájrendezés a rendezett, emberhez és az élővilághoz egyaránt megfelelő táj kialakítására törekszik, 

azonban szükségszerűen teret ad településfejlesztésnek is. A hatályos településrendezési eszközökhöz 

meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé, mivel a módosítások csak 

beépítésre szánt területen belüli ingatlanokat érintenek. 

A tervezési területen belül NATURA 2000 különleges természet megőrzési területek, NATURA 2000 

különleges madárvédelmi területek, Nemzeti Ökológiai Hálózat, Ex lege védett területek nem találhatók.  
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Tervezési terület természetvédelmi érintettsége ( Forrás: TIR) 
 

A hatályos településrendezési eszköz a Pece-ér mentén ökológiai hálózat jelölést tartalmaz. A TIR 

információs rendszer és a adatszolgáltatás alapján(alsó ábrán sárga sraffozással jelölve) a területen nem 

található nyilvántartott ökológiai folyosó. 

 
A TIR információs rendszer szerint a tervezési területtől keleti irányban egyedi tájérték található. A 

valóságban azon a helyen hírközlési adótorony található 
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A módosítások nyilvántartott erdőterület nem érintenek. 

 

 
 

Terület körül található erdő területek. Forrás: Erdő adatbázis 
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5.1.3. Környezetalakítási alátámasztó szakági munkarész 

A tervezési területen belül műemlék, műemléki környezet, védett épület nem található, a tényleges 

módosítások ezeket nem érintik. A módosítás nem érinti a világörökségi területet. 

A módosítás kapcsán régészeti lelőhely van a tervezési területen belül. A régészeti lelőhely a tervezett 

településrendezési eszközökön felvezetésre került.  

A tervezett módosítások nem vetnek fel környezetalakítási módosításokat, ezért a hatályos 

településrendezési eszközökhöz meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált 

szükségessé. 

 

Terület körül található régészeti lelőhelyek (narancssárga színezés). Forrás: Adatszolgáltatás 

5.1.4 Közlekedési alátámasztó szakági munkarész 

A területen található igénybevett gazdasági területek miatt a Kölcsey Ferenc utca megfelelő szélességű, 

csapadékvíz elvezetéssel ellátott aszfaltburkolatú út, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz 

készített alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé 

5.1.5. Közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia) alátámasztó szakági munkarész 

A Kölcsey Ferenc utca tában a területen található igénybevett gazdasági területek matt a szükséges 

közművek rendelkezésre állnak, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített alátámasztó 

szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé. Rákötés feltételeit az illetékes szolgáltatóval az 

igénybevétel során egyeztetni szükséges. 

 

5.1.6. Hírközlési (távközlés, műsorszórás) alátámasztó szakági munkarész 

A településen meglévő vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok a fejlesztések kapcsán 

felmerülő igényeket is ki tudják elégíteni, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített 

alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé. 
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5.1.7. A módosítások településkép-védelemmel való összhang vizsgálata 

A község 

- 149/2017. (X.18.) Kt. határozattal elfogadott Nagyhegyes Településképi Arculati Kézikönyvvel, 

valamint 

- Nagyhegyes község településképének védelméről szóló 23/2017. (X.19.) önk. rendelettel 

rendelkezik. 

 

Országosan, helyileg védett épület nem található a módosítással érintett területeken, és annak 

környezetében sem. Legközelebbi védett épület a fejlesztési területtől távolabb, a város belterületén 

található. 

A Településképi arculati kézikönyv (TAK) az alábbiakat ismerteti a fejlesztéssel érintett területre 

vonatkozóan: 

Ipari gazdasági területekre a TAK külterület és egyéb terüelt címszó altt tet javaslatokat. Az épületek 

tervezése során az ajánlások átgondolandók. 

 

A fejlesztési elhatározások a településképi arculati kézikönyv megállapításaival összhangban vannak, 

mivel a tervezett módosítás a TAK figyelembevételével valósul meg. 

 

A Településképvédelmi rendelet (TKR) az alábbiakról rendelkezik a fejlesztéssel érintett területre 

vonatkozóan: 

A TKR a területet településképi szempontból nem meghatározó területbe sorolta, külterület és egyéb 

terület - településképi szempontból egyéb terület., melyre előírások ne kerültek meghatározásra. 

 

Összefoglalva megállapítható, hogy a fejlesztési elhatározás a településképvédelmi rendelettel nem 

ellentétes. A településképi rendelet előírásait a konkrét épületek tervezésekor be kell tartani! 
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2. módosítás Nagyhegyes, 0173/4 hsz-ú terület. 

 

5.2.1. Tájrendezési alátámasztó szakági munkarész 
 

A tájrendezés a rendezett, emberhez és az élővilághoz egyaránt megfelelő táj kialakítására törekszik, 

azonban szükségszerűen teret ad településfejlesztésnek is. A hatályos településrendezési eszközökhöz 

meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé, mivel a módosítások csak 

beépítésre szánt területen belüli ingatlanokat érintenek. 

A tervezési területen belül NATURA 2000 különleges természetmegőrzési területek, NATURA 2000 

különleges madárvédelmi területek, Nemzeti Ökológiai Hálózat, Ex lege védett területek nem találhatók.  

 
 

Tervezési terület természetvédelmi érintettsége ( Forrás: TIR) 
 

Az adatszolgáltatás szerint a tervezési területet részben érinti ökológiai hálózat, ökológiai folyosó 

övezete. A tényleges módosítás (erdő kijelölés) nem érinti az ökológia hálózati elemet. 

 

 



 
 

36 
 

 

 

 

A módosítás nyilvántartott erdőterület nem érintenek. 

 
 

Terület körül található erdő területek. Forrás: Erdő adatbázis 
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5.2.2. Környezetalakítási alátámasztó szakági munkarész 

A tervezési területen belül műemlék, műemléki környezet, védett épület nem található, a tényleges 

módosítások ezeket nem érintik. A módosítás nem érinti a világörökségi területet. 

A módosítás kapcsán régészeti lelőhely nincs a tervezési területen belül.  

A tervezett módosítások nem vetnek fel környezetalakítási módosításokat, ezért a hatályos 

településrendezési eszközökhöz meglévő alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált 

szükségessé. 

 

Terület körül található régészeti lelőhelyek (narancssárga színezés). Forrás: Adatszolgáltatás 

5.2.3. Közlekedési alátámasztó szakági munkarész 

A terület aszfaltozott úton megközelíthető, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített 

alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé 

5.2.4. Közművesítési (víz, szennyvíz, csapadékvíz, energia) alátámasztó szakági munkarész 

Mivel épület nem létesíthető, közművesítés nem szükséges, ezért a hatályos településrendezési 

eszközökhöz készített alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé. 

A terület kelti oldalán valamit a középső részen nagyfeszültségű távvezeték található (szabáyozási 

terven jelölt helyen). Az erdősítés során a távvezetékek védőtávolsága betartandó, abba fa nem 

telepíthető. 

5.2.5. Hírközlési (távközlés, műsorszórás) alátámasztó szakági munkarész 

A településen meglévő vezetékes és vezeték nélküli hírközlési hálózatok a fejlesztések kapcsán 

felmerülő igényeket is ki tudják elégíteni, ezért a hatályos településrendezési eszközökhöz készített 

alátámasztó szakági munkarész módosítása nem vált szükségessé. 
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6. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS 

TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

IGAZOLÁSA 
Figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési tervek: 

- a 2018. évi CXXXIX. törvénnyel jóváhagyott Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről (MoTrT) és 

- a 13/2010. (IX. 17.) HBM Önkormányzat közgyűlésének rendeletével jóváhagyott Hajdú-Bihar 

Megye Területrendezési terv (MTrT). 
 

A településre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: 

- 4/2013. (I.23.) KT határozattal jóváhagyott településszerkezeti terv és leírás. 

- 1/2013. (I.24.) számú rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv. 
 

A település teljes közigazgatási területe: 13280 hektár 

A módosítási célok elérése területfelhasználás változással jár együtt, ez a következő: 

 

1 számú módosítás: 
 

Tk (természet közeli terület) → Gipe (egyéb ipari gazdasági) 

Eg ( gazdasági erdő) → Gipe (egyéb ipari gazdasági) 

Eg ( gazdasági erdő) → Kh (különleges hulladékkezelő terület) 

 

2 számú módosítás: 
 

Má/sz (általános mezőgazdasági terület – szántó övezet) → Eg ( gazdasági erdő övezet) 
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6.1. Az országos területrendezési terv és a tervezett módosítás kapcsolata: 

Település közigazgatási területére vonatkozó kivonat az Új Országos Területrendezési Terv szerkezeti 

tervéből, jelmagyarázattal: 

 

Település közigazgatási területére vonatkozó kivonat az MoTrt szerkezeti tervéből, jelmagyarázattal: 

 

 

 

1. 

tel

ep 

. 2. 

tel

ep 

. 
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Megállapítható, hogy a 1. módosítási pont területe Települési térségbe esik. 2. módosítási pont területe 

Mezőgazdasági térség része. 

 

1. módosítás: 

Ország szerkezeti terve szerint: Települési térség. 

Nem része ökológiai hálózat övezetének. 

Nem kiváló termőhelyi adottságú szántó övezete. 

Nem erdő övezet része. 

Világörökségi terület által érintett település. 

Nem érintett honvédelmi és katonai célú övezettel. 

2. módosítás: 

Ország szerkezeti terve szerint: Mezőgazdasági térség. 

Nem része ökológiai hálózat övezetének. 

Kiváló termőhelyi adottságú szántó övezet része. 

Nem erdő övezet része. 

Világörökségi terület által érintett település. 

Nem érintett honvédelmi és katonai célú övezettel. 

 

A módosítás során új beépítésre szánt terület kijelölése történik. 

A tervezett módosítás nincs hatással az országos jelentőségű infrastruktúra térbeli rendjére, nem 

ütközik térségi területfelhasználási vagy övezeti szabályokba. 
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Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek 

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt (továbbiakban: Törvény), melynek a 

területrendezési terveket érintő fejezetei 2019. március 15-től hatályba léptek. 
 

A Törvény 91. § átmeneti szabályokat állapított meg azon átmeneti időszakra, amikor a megyei 

önkormányzatok még nem fogadták el a felülvizsgált OTrT-vel összhangba hozott megyei 

területrendezési terveiket. 
 

A tárgyi módosítás során ezen átmeneti előírásokhoz kell alkalmazkodni. 
 

"91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál 

a) az Ország Szerkezeti Terve által kijelölt országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatokat és 

egyedi építményeket a 15. § (3) bekezdés, a 17. § és a 4/1–4/11. melléklet előírásainak alkalmazásával, 

valamint az Ország Szerkezeti Tervében meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelölni," 

 

„15. § (3) Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonalának meghatározásánál 

biztosítani kell a szomszédos megyék és települések határán a folyamatos kapcsolódás lehetőségét.” 

A tervezett módosítás nem irányul országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok 

nyomvonalának meghatározására, kijelölésére! 

 

„17. § (1) A 4/4–4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit 

és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések 

közigazgatási területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a 

településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati 

szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(2) A 4/1–4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az egyedi 

építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 

területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 10 km-es körzetét – 

érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv 

figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények 

miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(3) A 4/5. és 4/7–4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit és az 

egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó települések közigazgatási 

területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét – 

érintve, az országos, a kiemelt térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv 

figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények 

miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani. 

(4) A 4/10. melléklet 1. pontjában szereplő VTT-tározókat az ott felsorolt települések közigazgatási 

területét – térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét – 

érintve, az országos és a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, 

az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges 

korrekciókkal kell megvalósítani.” 

 

A tervezett módosítás nincs hatással és nem is irányul a 4/1-9. és 4/11. mellékletekben szereplő 

országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemei és egyedi építményei, valamint a 4/10. melléklet 

1. pontjában szereplő VTT-tározók meghatározására, kijelölésére! 
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6.2. A megyei területrendezési terv és a tervezett módosítás kapcsolata: 

Hajdú-Bihar Megye Térségi szerkezeti tervének Biharkeresztes Város közigazgatási területét érintő 

kivonata jelmagyarázattal (tervezett módosítások           piktogrammal jelölve): 

A megye szerkezeti tervének 

részlete: 

A település  hagyományos 

vidéki települési térségen kívül, 

mezőgazdasági, 

erdőgazdálkodási, 

vízgazdálkodási térségbe 

tartozik.  

 

A település érintett: 

- Főút 

- Főúton lévő nagyhíd. 

- 750 kv-os átviteli hálózat 

távvezeték eleme 

- Átvitelt befolyásoló 120 kV-

os elosztó hálózat 

- Nemzetközi és hazai 

szénhidrogén szállító vezeték 

- Térségi szénhidrogén szállító 

vezeték 

- Országos jelentőségű 

öntözőcsatorna 

- Térségi belvíz és öntöző 

csatorna 

- Térségi kerékpárút-hálózat 

eleme 

- Térségi jelentőségű mellékút  

A módosítás ezeket az 

infrastruktúra hálózatokat nem 

érinti. 

 

 

 

 
 

 

1. módosítás: 

Hagyományosan vidéki települési térség. 

2. módosítás: 

Mezőgazdasági térség 
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a) Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok 

Az országos infrastruktúra hálózat elemeinek településrendezési eszközökben történő kijelölésénél az 

MoTrT tv. 4/1-9. és 4/11. mellékletek szerint meghatározott térbeli rend (érintett települések, illetve 

azok térsége) alkalmazása elegendő. Ez az Ország szerkezeti tervénél bemutatásra került. 

 

b) Térségi övezetekkel való érintettség vizsgálata 

 

"91. § (1) b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a  

11. § előírásait kell alkalmazni azzal, hogy a vegyes területfelhasználású térség és az építmények által igénybe 

vett térség esetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 2019. március 14-én 

hatályos előírásait kell figyelembe venni,” 

 

"11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során 

.... 

„11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület 

települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – 

nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges 

honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe 

sorolható;” 

 

A fejlesztéssel érintett terület települési térség övezetének része, tervezett módosítás az MoTrT 

előírással nem ellentétes. 

 

"91. § (1) c) azokat az országos övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban 

e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet nem állapít meg, a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell alkalmazni, 

A módosítás kapcsán intézkedést nem igényel. 

 

"91. § (1) d) azokra az országos övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban 

a rá vonatkozó előírásokat e törvény vagy a 88. § (2) bekezdés a) pontja szerinti miniszteri rendelet 

módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már e törvény és a miniszteri 

rendelet övezeti előírásait kell alkalmazni, 

A módosítás az előírással összhangban van. 

 

"91. § (1) e) azokat a megyei övezeteket, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban e 

törvény nem állapít meg, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál már nem kell 

alkalmazni, 

A módosítás kapcsán intézkedést nem igényel. 
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"91. § (1) f) azokra a megyei övezetekre, amelyeket a megyei területrendezési terv megállapít, azonban 

a rá vonatkozó előírásokat e törvény módosította, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál már e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni, 

A módosítás az előírással összhangban van. 
 

"91. § (1) g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § (2) 

bekezdés a) vagy b) pontja szerinti miniszteri rendelet vezet be (országos övezetként állapít meg, vagy 

megyei területrendezési tervben való megállapításáról rendelkezik), azonban a megyei területrendezési 

tervben még nem kerültek alkalmazásra vagy megállapításra, a településrendezési eszközök készítésénél, 

módosításánál a 22. §-ban és a 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és rájuk e 

törvény, illetve a 88. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait kell 

alkalmazni." 

A HB MTrT térségi-felhasználási terve szerint 1. módosítási pont területe Hagyományosan vidéki 

települési térségbe esik. 2. módosítási pont területe Mezőgazdasági térség része.  

 

 

A településrendezési eszközök tervezett módosítása megfelel a 2018. évi CXXXIX. tv.  

91. § átmeneti előírásainak, továbbá a HB Megyei Területrendezési Terv terület-felhasználási, 

szerkezeti és övezeti előírásainak, nem ellentétes annak területrendezési térségi ajánlásaival. 

A Miniszteri rendelet megjelent, megállapítható, hogy az a jelenlegi módosítást befolyásoló elemet 

nem tartalmaz. 

 

Összefoglaló táblázat a térségi övezetekkel való érintettség vizsgálatról  

(településrendezési eszköz készítése a 2018. évi CXXXIX. tv összhangban nem álló megyei 

területrendezési terv esetén) 

MoTrT tv. HB MTrT A közigazgatási terület érintettsége 

A módosítás alá 

vont terület 

érintettsége 

Teendő 

ökológiai hálózat 

magterület övezete 

ökol. hálózat 

magterület 

övezete. 

 

 

OTRT 3/1 melléklet: érinti a település 

külterületét magterület, ökológiai 

folyosó, pufferterület 

 

Nem érinti nincs 

ökológiai hálózat 

ökológiai folyosó övezete 

ökol. hálózat 

ökológiai folyosó 

övezete. 

Nem érinti nincs 

ökológiai hálózat puffer 

területének övezete 

ökol. hálózat 

puffer terület 

övezete. 

Nem érinti nincs 
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MoTrT tv. HB MTrT A közigazgatási terület érintettsége A módosítás alá 

vont terület 

érintettsége 

Teendő 

Kiváló termőhelyi  

adottságú szántó terület 

övezete 

kiváló termőhelyi  

adottságú 

szántóterület 

övezete 

 

 

 

 

 

 

OTRT 3/2 melléklet: Érintett. 

1. módosítás:Nem 

érinti 

2. módosítás:Érinti 

A 2. 

módosítás 

esetén új 

beépítésre 

szánt 

terület 

nem kerül 

kijelölésre

. 

Erdők övezete 

 

Erdők övezete 

 

 

 

 

 

OTRT 3/3 melléklet: Érinti a település 

külterületét.  

Adattári erdő a 

mód. alá vont ter-en 

nem található. 

nincs 

Világörökségi és 

világörökség várományos 

terület övezete 

Világörökség és 

világörökség 

várományos 

terület övezete 

 

 

 

 

OTrT 3/4 melléklet: Érinti a település 

területét  

A tervezési területet 

világörökségi terület 

nem érinti. 

nincs 
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MoTrT tv. HB MTrT A közigazgatási terület érintettsége A módosítás alá 

vont terület 

érintettsége 

Teendő 

Honvédelmi és katonai 

célú övezet területe 

Honvédelmi 

területek övezetei 

 

 

 

OTrT 3/5 melléklet: nem érinti a 

település területét 

Nem érinti. nincs 

9/2019 MvM rendelet HB MTrT A közigazgatási terület érintettsége A módosítás alá 

vont terület 

érintettsége 

Teendő 

Jó termőhely adottságú 

szántó övezete 

Megyei terv nem 

tartalmazza. 

 

 

MvM rendelet 1 melléklet: Érinti a 

település területét. 

Tervezési területet 

nem érinti. 

 

nincs 

 

Erdőtelepítésre javasolt 

terület övezete 

Megyei terv 

tartalmazza. 

Országos övezet a 

figyelembeevendő

. 

 

 

MvM rendelet 2 melléklet: Nem érinti a 

település területét. 

Tervezési területet 

nem érinti. 

 

nincs 

 

Tájképvédelmi terület 

övezete 

Megyei terv nem 

tartalmazza. 

 

MvM rendelet 3 melléklet: Érinti a 

település területét 

1. módosítás:Nem 

érinti 

2. módosítás:Érinti 

A 2. 

módosítás 

esetén új 

beépítésre 

szánt terület 

nem kerül 

kijelölésre. 
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9/2019 MvM rendelet HB MTrT A közigazgatási terület érintettsége A módosítás alá 

vont terület 

érintettsége 

Teendő 

Vízminőség-védelmi 

terület övezete 

Megyei terv nem 

tartalmazza. 

 

MvM rendelet 4 melléklet: Érinti a 

település területét 

Tervezési területet 

nem érinti  

nincs 

 

Nagyvízi meder övezete Megyei terv 

tartalmazza. 

Országos övezet a 

figyelembeevendő

. 

 

MvM rendelet 5 melléklet: Nem érinti a 

település területét 

Tervezési területet 

nem érinti  

nincs 

 

VTT-tározók övezete Megyei terv nem 

tartalmazza. 

 

MvM rendelet 6 melléklet: Nem érinti a 

település területét 

Tervezési területet 

nem érinti  

nincs 

 

 Kiváló erdőterület 

Rendszeresen 

belvízjárta terület 

övezete. 

Országos terv nem tartalmazza.  91. § (1) 

e) alapján 

nem kell 

figyelemb

e venni 

 

A HB MTrT térségi-felhasználási terve a módosítással érintett területet  

1. módosítás: 

Hagyományosan vidéki települési térség. 

2. módosítás: 

Mezőgazdasági térség 

sorolja. 

 

A településrendezési eszközök tervezett módosítása megfelel a 2018. évi CXXXIX. tv.  

91. § átmeneti előírásainak, továbbá a HB Megyei Területrendezési Terv terület-felhasználási, 

szerkezeti és övezeti előírásainak, nem ellentétes annak területrendezési térségi ajánlásaival. 
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7.  TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV BIOLÓGIAI 

AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNY, A KELETKEZETT 

ÉRTÉKTÖBBLET KÉSŐBBI FELHASZNÁLHATÓSÁGA 

A Település településrendezési eszközeinek  

- Az 1. jelű módosítási területre vonatkozó módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével is együtt 

jár. Az Étv. 7. § (3) b) értelmében az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a 

település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez 

képest nem csökkenhet. 

A 2. jelű módosítási terület biológiai aktivitás érték pótlására szolgál. 

 

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet (továbbiakban: 

ÖTM rendelet) 1/A. § szerint a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell 

igazolni. 

A biológiai aktivitásérték számítása során a változtatás előtti biológiai aktivitásérték megállapításához 

az ÖTM rendelet 3. § b) bekezdése szerint a hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási egység 

besorolásai lettek alkalmazva. 

 

A módosításhoz tartozó biológiai aktivitásérték számítás 

 

Rövidítések: 

BAÉ  biológiai aktivitásérték  

BAÉ M biológiai aktivitásérték mutató (pont/hektár) 

 

A számítás felületminősség alapján történik. 
 

Az alábbi számítás alapján a biológiai aktivitásérték pótlás településen belül megvalósítható. 
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Mód. ter változtatás előtti BAÉ változtatás utáni BAÉ BAÉ 

különbség Differenciált BA

É 

M 

Ter. 

(ha. 

m
2
) 

BAÉ Differenciált. BA

É 

M 

Ter. 

(ha. 

m
2
) 

BAÉ 

1. 

módosítási 

terület 

0188/67 hrsz 

ingatlan 

Eg (gazdasági 

erdő) 

Építmény nem 

helyezhető el. 

9 2,956 26,604 különleges 

hulladékkezel

ő terület (Kh) 

    

Épület által 

elfoglalt hely 

(40%) 

 

0 0,228 0  

Út, parkoló, 

járda 

 

0 0,116 0  

Három szintű 

növényzet 

(40%) 

 

7 0,228 1,596  

egyéb ipari 

gazdasági 

terület (Gipe-

1) 

    

Épület által 

elfoglalt hely 

(50%) 

 

0 1,192 0  

Út, parkoló, 

járda 

 

0 0,596 0  

Három szintű 

növényzet 

(25%) 

 

7 0,596 4,172  

0190/7 hrsz 

ingatlan 

Tk (természet 

közeli terület 

agyagbánya) 

Építmény nem 

helyezhető el. 

8 2,071 16,568 egyéb ipari 

gazdasági 

terület (Gipe-

1) 

    

Épület által 

elfoglalt hely 

(50%) 

 

0 1,035 0  

Út, parkoló, 

járda 

0 0,518 0  

Három szintű 

növényzet 

(25%) 

7 0,518 3,626  

0188/13 hrsz 

ingatlan 

Eg (gazdasági 

erdő) 

Építmény nem 

helyezhető el. 

9 1,364 12,276 egyéb ipari 

gazdasági 

terület (Gipe-

1) 

    

Épület által 

elfoglalt hely 

(50%) 

0 0,682 0  

Út, parkoló, 

járda 

0 0,341 0  

Három szintű 

növényzet 

(25%) 

7 0,341 2,387  
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2. 

módosítási 

terület 

0173/4 hrsz 

ingatlan 

Má 

(általános 

mezőgazdasági 

terület) 

   gazdasági 

erdő (Eg) 

Építmény nem 

helyezhető el. 

9 8,251 74,259  

Épület által 

elfoglalt hely 

(3%) 

0 0,506 0 Má 

(általános 

mezőgazdasá

gi terület) 

    

Szántó (97%) 3,7 16,355 60,512 Épület által 

elfoglalt hely 

(3%) 

0 0,258 0  

Szántó (97%) 3,7 8,352 30,902  

 Mind össz.:  23,252 115,96   23,252 116,942 +0,982 
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8.  ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSE 

 

A 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § előírásainak teljesülésére vonatkozó nyilatkozat 

Az 1. módosítás során 6,39 Ha új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre.  

(1) 

a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 

Igen, mivel települési térségen belül helyezkedik el. 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 

területeinek összenövését, és 

Nem okozza, mivel a település belterületi határához kapcsolódóan helyezkedik el. 

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 

tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy olyan 

használaton kívül került vagy alulhasznosított, általában leromlott fizikai állapotban lévő terület, 

amely a tervezett rendeltetésnek megfelelne. 

A módosítás meglévő, működő Nagyhegyesi Takarmány Kft. telephely bővítésére szolgál, 

mely fejlesztés üzemeléstechnológiai okok miatt nem tervezhető más területre. 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont 

szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 

aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 

A módosítás meglévő, működő Nagyhegyesi Takarmány Kft. telephely bővítésére szolgál, 

mely fejlesztés üzemeléstechnológiai okok miatt nem tervezhető más területre. A tervezett 

rendeltetés szerinti fejlesztés csak a meglévő, működő üzemmel együtt lehetséges, melynek 

áttelepítése aránytalanul nagy terhet jelentene a beruházónak. 

 

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 

megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 

lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – 

kell kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az 

adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra 

alkalmas más területén kell kijelölni. 

A telken belül, illetve a telekkel kapcsolatban lévő területen zöldterületet vagy védőerdőt 

kijelölni technológiai okok miatt nem lehetséges. A tervdokumentációban kidolgozásra 

került a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet által előírt biológiai aktivitásérték számítás és számítás 

által szükséges pótlásról a tervezői intézkedés megtörtént. A 0173/4 hrsz.-ú ingatlan területen 

8,2 Ha kiterjedésben erdőterület került kijelölésre. 
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9. KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT 

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1 § 

rendelkezik arról, hogy mely esetekben kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása, továbbá arról is, 

hogy a várható környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti 

vizsgálat szükségessége a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési 

szabályzatnál és azok módosítása esetén. A Korm. rendelet rendelkezik arról is, hogy a terv, illetve 

program kidolgozásáért felelős szerv (a továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve 

program beletartozik-e a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe. 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. 

melléklete szerint a környezet védelemért felelős szervek véleményét kell kikérni, ez az eljárás 

lefolytatása folyamatban van. 

Előzetes lefolytatott eljárás alapján az államigazgatási szervek véleménye alapján megállapítható 

volt, hogy az elérendő célok környezeti hatásai nem érik el a környezeti vizsgálat szintjét. A 

képviselő testület ezek alapján a környezeti vizsgálat elkészítésének szükségtelenségéről döntött. 

 

Lezáró határozat  Forrás: Önkormányzat 
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10. ÉTV. 7. § SZERINTI MEGFELELÉS VIZSGÁLATA 

A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település 

versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó 

minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos 

magánérdekek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és 

védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. 

 

A településrendezésnek csak egyik eleme a településtervezés, ezért a követelmények akkor 

teljesülhetnek maradéktalanul, ha a rendezés egyéb összetevőiben - mint a közigazgatás, 

városgazdálkodás, fejlesztési beavatkozások, stb. - egyaránt figyelembe lesznek véve. 

Az egyes módosítások e követelményekkel való érintettségét az alábbi táblázat tartalmazza: 

 

Étv. 7 § szerinti fenntarthatósági követelmények 

Módosítások  jele 

1.sz. 2.sz 

(2) bek. A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek 

közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során 

figyelembe kell venni 

  

a)  a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 0 0 

b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a 

fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a 

sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az egyházi jogi 

személyek működési feltételeinek lehetőségeire 

0 0 

c)  a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük 

sokféleségének és gazdagságának megőrzését, 

0 0 

d)  a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek 

megőrzésének és új munkahelyek teremtésének érdekeit, a mező- és 

erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás, 

különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a 

szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek 

biztosítását, 

1 0 

e)  a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek 

csökkentését, az integráció elmélyítését, 

1 0 

f)  a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés 

kialakítását, 

1 0 

g)  az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának 

általános követelményeit, 
1 0 

h)  a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű 

településrészek és az építészeti és régészeti örökség védelmét, felújítását és 

továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát 

(rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, 

hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza, 

0 0 

i)  a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait 0 0 

j)  a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, 

különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 

0 0 

k)  a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 1 0 

l)  az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának 

elősegítését és védelmét, 

0 0 
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m)  a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 

 

0 0 

n)  az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, 

 

0 0 

o)  az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint 

 

1 0 

p)  a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását. 

 
0 0 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a környezetvédelem, az 

erdők és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a 

területekkel való takarékos bánás – érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni: 
a)  a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes 

közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és 

ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben 

tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti 

figyelembevételével, 

 

0 0 

b)  újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település 

közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 

aktivitás értékhez képest nem csökkenhet, 

 

0 0 

c)  a települések beépítésre szánt területeinek összességét – ott, ahol az fizikailag 

lehetséges – beépítésre nem szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, 

a települések összenövésének elkerülése érdekében, 

 

0 0 

d)  a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek 

kijelölésénél elsősorban a termőföld védelméről szóló 

törvényben
75

 meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőföld-

területek jelölhetők ki, 

 

0 1 

e)  a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára 

növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül 

nincs megfelelő terület. 

 

0 1 

jelmagyarázat: 

0: nincs követelmény, a módosítás ezzel összefüggésben nem releváns 

1: érintettség vagy részleges érintettség megállapítható 

 

Az érintettségből következő, a vonatkozó követelmények teljesülése az egyes módosítási pontoknál. 

 

A beruházás érdekében történő módosítás igazodik az infrastrukturális erőforrások optimális 

kihasználásának követelményéhez, mivel a már meglévő, kiépített hálózatokat kívánja továbbra is 

igénybe venni. A valós igényekhez igazodó fejlesztések megvalósítása kapcsán a gazdaság fejlődhet és a 

foglalkoztatottságra is pozitív a hatása.  

Előzőek alapján a településrendezés figyelembe vette: 

 a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új 

munkahelyek teremtésének érdekeit, 

 a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 

 egészséges lakó- és munkakörülmények követelményét, 

 az oktatási intézmény korszerű kialakítása vonzó tényező lehet a gyermekek számára, lehetőséget 

biztosítva a fiatalok helyben maradására. Az iskolafejlesztéssel a pedagógusok munkakörülményei 

is javulhatnak. 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.321380#foot75
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11. JAVASOLT SZABÁLYOZÁS 
 

1. módosítás 
Nagyhegyes, 0188/46 hrsz-ú út, 0190/2 hrsz-ú csatorna, 0191 hrsz-ú 

csatorna, 0187 hrsz-ú út, 0188/23 hrsz-ú ingatlan és 0188/66 hrsz-ú 

ingatlan által határolt terület. 

Nagyhegyes község Önkormányzata saját tulajdonú ingatlanjain gazdasági terület kijelölést határozta el. 

Az érintett ingatlanok a 0188/67 hrsz-ú, 0190/7 hrsz-ú és 0188/13 hrsz-ú ingatlanok. Az ingatlanok 

jelenleg alul hasznosítottak, rendezetlen állapotúak. 

A szabályozás tegye lehetővé normatív jelleggel azt, hogy az egyéb – egyéb ipari gazdasági területbe – 

gazdasági tevékenységek a 0188/670, 0190/7 és 0188/13. hrsz.-ú telkeken meg tudjanak jelenni. 

A fejlesztési szándékkal érintett telkek előtt lévő Kölcsey Ferenc utcáról a telephely közútról 

megközelíthető, a gépjárművek elhelyezése, rakodása a telephelyen belül kialakítható. 

Ezen vállalkozásfejlesztés kapcsán a helyi- és térségi gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés 

valósulhat meg. 

 

Az építési szabályozásban az építési övezet szabályozásának megtartásával, biztosítható az építés 

feltételeit.  

 

Javasolt területfelhasználás: egyéb ipari gazdasági terület (Gipe-1) 

 
Tervezett szerkezeti terv Forrás: Saját szerkesztés 
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Tervezett szabályozási terv Forrás: Saját szerkesztés 

 
 



 

57 
 

2. módosítás Nagyhegyes, 0173/4 hsz-ú terület. 

 
A 0173/4 hrsz-ú ingatlan a településrendezési terv készítésének idején szántó művelési ággal 

rendelkeztek és mezőgazdasági általános területként kerültek rögzítésre.  

A terület jelenleg szántóként használt. Mivel a terület egy része viszonylag rosszabb minőségű (Sz3, 

Sz4) szántó terület ezért az tulajdonos felajánlotta a 1. számú módosítás során kieső biológia aktivitási 

érték pótlására a területet. 

A tervezési terület jelenlegi övezeti besorolása Má-1 általános mezőgazdasági terület – szántó övezet, ez 

kerülne részben átsorolása Eg-1 gazdasági erdő övezetbe. 

A tervezési terülten belül nincsen különleges természeti értéket képviselő terület Natura 2000-es terület, 

országos ökológiai hálózati elem, műemlékek és helyi védett értékek. A tervezési terület régészeti 

lelőhely nem érinti. 

A biológia aktivitási érték pótlása miatt a területből 3,2 Ha terület gazdasági erdőként kerül besorolásra. 

 
Tervezett szerkezeti terv Forrás: Saját szerkesztés 
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Tervezett szabályozási terv Forrás: Saját szerkesztés 

 



 

59 
 

12. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

12.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁS 

(TERVEZET) 
 

Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2020. (… …) KT sz. határozata 

a 

Nagyhegyes Község településszerkezeti terv és leírásról 

szóló 4/2013. (I.23.) KT határozat módosításáról 

 

Nagyhegyes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, az 

1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése és a 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bek. értelmében Nagyhegyes Község  4/2013. (I.23.) KT számú határozattal 

elfogadott Településszerkezeti Tervét a jelen határozat 1. számú mellékletét képező „Szerkezeti Terv a 

0188/46 hrsz-ú út, 0190/2 hrsz-ú csatorna, 0191 hrsz-ú csatorna, 0187 hrsz-ú út, 0188/23 hrsz-ú ingatlan 

és 0188/66 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó módosítás 2019/II. módosítás” feliratú, „T-

7” rajzszámú (dátum: 2020. 04. hó)” tervlap valamint jelen határozat 2. számú mellékletét képező 

„Szerkezeti Terv a 0173/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó módosítás 2019/II. módosítás” feliratú, „T-8” 

rajzszámú (dátum: 2020. 04. hó)” tervlap szerint módosítja. 

 

Felelős: Bajusz Istvánné polgármester 

Határidő: azonnal 

 

kmf 

 

 

Bajusz Istvánné       dr. Csősz Péter 

   polgármester              jegyző 

 



 
 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet (dátum: 2020. 4. hó) 

Településszerkezeti terv módosítása 

(tervezet) 

 

 



É

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK ÉS A FÖLDHIVATAL ÁLTAL HITELESÍTETT ALAPTÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL !

Nagyhegyes község  Településrendezéi tervének
2019. / II. módosítása

2 db beavatkozási területére vonatkozóan

MUNKARÉSZ

KÜLTERÜLETI SZERKEZETI TERV

MUNKA MEGNEVEZÉSE

DÁTUM

2020.04.

M=1:7500
LÉPTÉK

VÉGH JÓZSEF okl. építészmérnök  TT 15-0124

TELEPÜLÉSTERVEZŐ

TERVEZÉSI TERÜLET SZERKEZETI TERVE M 1:7500

Jelmagyarázat

"4/2013. (I.23.) sz. határozat 4. számú melléklete"

TERV ÉRVÉNYESSÉGÉNEK HATÁRA

FUNKCIÓJÁBAN MEGVÁLTOZÓ
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK

1. számú melléklet a ../2020. (......) KT. számú határozathoz

a "0188/46 hrsz-ú út, 0190/2 hrsz-ú csatorna, 0191 hrsz-ú
csatorna, 0187 hrsz-ú út, 0188/23 hrsz-ú ingatlan és 0188/66

hrsz-ú ingatlan által határolt terület "  vonatkozó 2019/II.
módosítás

T-7
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2. sz. melléklet (dátum: 2020. 4. hó) 

Településszerkezeti terv módosítása 

(tervezet) 



É

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK ÉS A FÖLDHIVATAL ÁLTAL HITELESÍTETT ALAPTÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL !

Nagyhegyes község  Településrendezéi tervének
2019. / II. módosítása

2 db beavatkozási területére vonatkozóan

MUNKARÉSZ

KÜLTERÜLETI SZERKEZETI TERV

MUNKA MEGNEVEZÉSE

DÁTUM

2020.04.

M=1:7500
LÉPTÉK

VÉGH JÓZSEF okl. építészmérnök  TT 15-0124

TELEPÜLÉSTERVEZŐ

TERVEZÉSI TERÜLET SZERKEZETI TERVE M 1:7500

Jelmagyarázat

"4/2013. (I.23.) sz. határozat 5. számú melléklete"

TERV ÉRVÉNYESSÉGÉNEK HATÁRA

FUNKCIÓJÁBAN MEGVÁLTOZÓ
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK

2. számú melléklet a ../2020. (......) KT. számú határozathoz

a "0173/4 hrsz-ú  ingatlanra "  vonatkozó 2019/II. módosítás

T-8
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12.2. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV 

MÓDOSÍTÁS 
 

HÉSZ rendelet tervezet 

(Jóváhagyandó munkarész) 

 

NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

....... / 2019. …………… Önk. rendelete 

Nagyhegyes Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló  

1/2013. (I.24.) sz. rendelete módosításáról 

 

Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62. §. (6) bekezdésének 6. 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében és a 42. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró: 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízvédelmi Hatóság) 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat (Területi Vízügyi Hatóság) 

- Országos Vízügyi Főigazgatóság 

- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály 

- Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedésért felelős helyettes államtitkár 

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Légügyi Szakterület 

- Hajdú-Bihar  Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 

Osztály 

- Miniszterelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 
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- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

Földhivatali Osztály 

- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály 

- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály (honvédelemért felelős miniszter) 

- Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság 

- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1. 

valamint  

 

 

a Korm. rendelet 42. § (4) b) szerint (tárgyalásos eljárás) előírt érintett területi, települési 

önkormányzatok megkereséséhez biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

- Hajdú-Bihar Megye Önkormányzat Hivatala 

- Balmazújváros Város Önkormányzata 

- Hortobágy Község Önkormányzata 

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 

- Nádudvar Város Önkormányzata 

- Ebes Község Önkormányzata 

- Debrecen MJ Város Önkormányzata 

továbbá 

a Korm. rendelet 29. § a) pontjában a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint a partnerségi 

egyeztetés szereplői véleményének kikérésével,  

és 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 42. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében az állami főépítészi hatáskörben 

eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

E rendelet 1. sz. melléklete - „T-9.” jelű (dátum: 2020. 04 hó) külterületi szabályozási tervlap, mely a 

„0188/46 hrsz-ú út, 0190/2 hrsz-ú csatorna, 0191 hrsz-ú csatorna, 0187 hrsz-ú út, 0188/23 hrsz-ú 

ingatlan és 0188/66 hrsz-ú ingatlan által határolt” tervezési területi részletre érvényes - az 1/2013. (I.24.) 

számú Önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat (a továbbiakban: Alaprendelet) 8. számú 

mellékletét képezi. 

 

2. § 

 

E rendelet 1. sz. melléklete - „T-10.” jelű (dátum: 2020. 04 hó) külterületi szabályozási tervlap, mely a 

„0173/4 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó” tervezési területi részletre érvényes - az 1/2013. (I.24.) számú 

Önk. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat (a továbbiakban: Alaprendelet) 9. számú 

mellékletét képezi. 
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3. § 

Záró rendelkezések 

 

 

(1) E rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni. 

 

Nagyhegyes, 2020. április….. nap 

 

 

 

Bajusz Istvánné       dr. Csősz Péter 

   polgármester              jegyző 
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Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a ……/2020. (… …) önk. rendeletet, 

mely Hosszúpályi Nagyközség helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 1/2013. (I.24.) sz. 

önk. rendelet módosításáról szól 2020. ………….. hó ….. napján kihirdetem. 

 

 

Nagyhegyes, 2020. április ….. nap 

 

 

 

       dr. Csősz Péter 

                 jegyző 
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1. sz. melléklet (dátum: 2020. 04. hó) 

Külterület szabályozási terv módosítása 

(tervezet) 



É

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK ÉS A FÖLDHIVATAL ÁLTAL HITELESÍTETT ALAPTÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL !

Nagyhegyes község  Településrendezéi tervének
2019. / II. módosítása

2 db beavatkozási területére vonatkozóan

MUNKARÉSZ

KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV

MUNKA MEGNEVEZÉSE

DÁTUM

2020.04.

M=1:7500
LÉPTÉK

VÉGH JÓZSEF okl. építészmérnök  TT 15-0124

TELEPÜLÉSTERVEZŐ

50

TERVEZÉSI TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE M 1:7500

"1/2013. (I.24.) sz. Önk. rendelet 8. számú melléklete"

Jelmagyarázat

TERV ÉRVÉNYESSÉGÉNEK HATÁRA

FUNKCIÓJÁBAN MEGVÁLTOZÓ
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK1. számú melléklet az .../2020. (.........) számú önk. rendelethez

a "0188/46 hrsz-ú út, 0190/2 hrsz-ú csatorna, 0191 hrsz-ú
csatorna, 0187 hrsz-ú út, 0188/23 hrsz-ú ingatlan és 0188/66

hrsz-ú ingatlan által határolt terület "  vonatkozó 2019/II.
módosítás

T-9
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2. sz. melléklet (dátum: 2020. 04. hó) 

Külterület szabályozási terv módosítása 

(tervezet) 



É

KÉSZÜLT AZ ÁLLAMI ALAPADATOK ÉS A FÖLDHIVATAL ÁLTAL HITELESÍTETT ALAPTÉRKÉP FELHASZNÁLÁSÁVAL !

Nagyhegyes község  Településrendezéi tervének
2019. / II. módosítása

2 db beavatkozási területére vonatkozóan

MUNKARÉSZ

KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV

MUNKA MEGNEVEZÉSE

DÁTUM

2020.04.

M=1:7500
LÉPTÉK

VÉGH JÓZSEF okl. építészmérnök  TT 15-0124

TELEPÜLÉSTERVEZŐ

TERVEZÉSI TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE M 1:7500

"1/2013. (I.24.) sz. Önk. rendelet 9. számú melléklete"

Jelmagyarázat

TERV ÉRVÉNYESSÉGÉNEK HATÁRA

FUNKCIÓJÁBAN MEGVÁLTOZÓ
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK

2. számú melléklet az .../2020. (.........) számú önk. rendelethez

a "0173/4 hrsz-ú  ingatlanra "  vonatkozó 2019/II. módosítás

T-10
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12. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17.§ szerint) 

 

I. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 

I.1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások  

a) Társadalmi hatások  

A jogszabálynak - és az ezzel együtt alkalmazandó településrendezési eszközöknek - a társadalomra 

összességében pozitív, népességmegtartó és foglalkoztatás erősítő hatása várható. 

Az önkormányzat célja a helyi sajátosságok és adottságok figyelembevételével valós fejlesztési 

igényeken alapuló, a fejlesztési céljaihoz igazodó területfelhasználás és építési övezeti besorolás 

megteremtése a településrendezési eszközök módosításával. A telephely településen történő megtartása 

elősegítheti a fiatal korosztály helyben maradását, továbbá a közlekedési kényszer csökkentését. 

b) Gazdasági hatások  

Gazdaság fejlődhet, mely a foglalkoztatásra is kedvezően hat. A foglalkoztatás közepes mértékű 

javulását eredményezheti. 

c) Költségvetési hatások 

A módosítások megvalósítása önkormányzati-, magán- és pályázati forrásból történik. 

 

I.2. Környezeti és egészségügyi következményei  

A terv módosítás megvalósulásából következő változás a területen rendezett környezetet biztosít. A 

módosítás hozzájárul a munkaerő településen tartásához. 

 

Táj és természeti környezet:  

A módosítások a településképi arculati kézikönyv ajánlásaival és a településképi rendelet előírásaival 

összhangban tervezettek. 

 

Épített környezet: 

A módosítás műemléket, műemléki környezetet nem érint, a tervezett módosításokból következő 

szabályozás a nem befolyásolja a védett épített környezeti elemeket. 

A tervezett módosítások megvalósulása esetén az épített környezet megfelelő színvonalon történő 

fejlesztéshez hozzájárulhat. 

 

I.3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A módosítás az eddigi adminisztratív terheket nem befolyásolja. 

 

II. A jogszabály megalkotásának szükségessége, jogalkotás elmaradásának következményei  

Az Önkormányzat a beépítésre vonatkozó helyi szabályok kialakításával elősegíti a valós fejlesztési 

igényeken alapuló köz- és magán (gazdasági), településfejlesztési célok megvalósíthatóságát. 

 

Amennyiben a rendelet módosítása nem történik meg, akkor ez a település fejlődésének gátjává válhat, a 

település népességmegtartó képességét csökkentheti. 

 

III. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek  

A rendelet alkalmazása az Önkormányzat számára nem jár sem személyi, sem szervezeti, sem tárgyi 

feltételek változtatásával. 
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13. JOGSZABÁLYTERVEZET INDOKOLÁSA 
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 18.§ szerint) 

 

A jelenlegi szabályozás nem teszi lehetővé a tervezett fejlesztés szabályszerű építési engedélyezését, 

ezért módosításra van szükség. Az Önkormányzat Képviselő-testülete a döntésével hozzájárult a 

tervezett fejlesztéshez igazodó településrendezési eszközök módosításához. 

Az önkormányzat célja a valós fejlesztési célokhoz igazodó területfelhasználás és építési övezeti 

besorolás megteremtése a településrendezési eszközök módosításával. Ezzel kívánja az Önkormányzat 

elősegíteni, hogy a községben lévő lakosok helyben megmaradjanak. 

 

1. §: Az előírás új, a gazdasági területre vonatkozó szabályozási terv módosítás, fedvénytervet vezet be. 

2. §: Az előírás új, az erdő területre vonatkozó szabályozási terv módosítás, fedvénytervet vezet be. 
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14. MELLÉKLETEK 
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14.1. Tulajdoni lap másolat kivonatok 
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