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ELŐZMÉNYEK
A FÖLDESI AGRO GÉP Kft. ügyvezetője kérelemmel fordult Nyíracsád Község Önkormányzatához,
melyben a cég jelezte, hogy a település belterületének nyugati területrészén lévő 0273/49, a 0273/66
és a 0273/67 hrsz-ú ingatlanokon beruházást szeretne megvalósítani pályázat keretén belül. Ezen
beruházás egyik elemeként a 0273/49 hrsz-ú ingatlanon a fejlesztés I. ütemében a 4905. számú
országos mellékút mentén egy cca. 350 m2 -es mezőgazdasági gépszaküzletet, majd II. ütemben egy
cca. 800 m2-es műhely és géptároló funkciójú csarnoképületet kíván létesíteni. A fejlesztések
megvalósításához szükséges a hatályos településrendezési eszközök módosítása, mely módosítás
támogatására kérte az Önkormányzatot.
Nyíracsád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8). Korm. rendelet
2.§ 4a.) pontjának értelmező rendelkezése által biztosított felhatalmazásra, úgy döntött, hogy a
34/2021. (IX.14.) sz. Önkormányzati Képviselő-testületi határozatában (1.sz. melléklet) a település
belterületének nyugati területrészén lévő 0273/49, a 0273/66 hrsz-ú és a 0273/67 hrsz-ú ingatlanok
területét, mint beruházással érintett területet ingatlanokat - kiemelt fejlesztési területté
nyilvánította.
A tervezési terület lehatárolása: a 0272 hrsz-ú út – 4905.számú főút – beépítésre szánt terület határa
által határolt terület.
A módosítás a FÖLDESI AGRO GÉP Kft. fejlesztési terveivel vannak szoros összefüggésben. A csaknem
3,0 ha-os ingatlanon szálláshely szolgáltatás keretében megvalósított földszintes szállásépület az
ingatlan északi részén került megvalósításra, mely mellett egy tó került kialakításra, mely tűzivíz tározó
szerepet is betölt. Az ingatlan országos mellékúthoz közeli részén kerülne megvalósításra a
kereskedelmi funkciójú épület.
A 0273/67 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló csarnoképület mellett a 0273/66 hrsz-ú ingatlanon egy
gyümölcstároló épület található. A cég a mezőgazdasági műveléshez szükséges gépek alkatrészellátása
érdekében valósítja meg a kereskedelmi funkciójú épületet, míg a csarnoképület a termeléshez
szükséges gépek javítása és tárolása érdekében kerülne kialakításra. A falusi turizmushoz köthető
meglévő szállásépület a mezőgazdasági növénytermesztéshez, földműveléshez kapcsolódó modern
mezőgazdasági eszközök iránt érdeklődő látogatók fogadására is szolgál.
A mezőgazdasági termékek közvetlen értékesítése az EU számos országában elterjedt: a gazdák a kiváló
minőségű termékeket a falusi turizmus, farmturizmus keretében a házakban megszálló vendégeknek
adják el, továbbá a helyi vagy közeli szálláhelyeknek, éttermeknek, a heti gazdapiacot felkereső
vásárlóknak, megrendelésre kis- és nagytételekben házhoz szállítják, rendezvényeken értékesítik, vagy
a városokból a termelőkhöz utazó lakosság vásárolja meg náluk.

A farmturizmus önálló gazdasági ágazattá fejleszthető, és így sok helyen segítheti mezőgazdasági
termelés fenntartását. A gazdaságok programkínálata tartalmazhat például a vendéglátást és
gazdálkodást; állatok a ház körül; betakarítást és szüretet, a műveléshez használt gépek bemutatását
mely főleg a gyermekek számára okoz igazi örömöt.
A cég jővőbeni versenyképességét és stabilitását kívánja növelni a fejlesztéssel és ezáltal a
munkahelyek megőrzését biztosítani és új munkahelyeket létrehozni.
A fejlesztés segítené a szolgáltatások bővítését a piaci pozíciók erősítését ezért is fontos az, hogy a
fejlesztés előkészítéshez szükséges településrendezési tervmódosítás is mielőbb megvalósulhasson. A
cég ezért kezdeményezte, hogy a kérelme alapján a Képviselő-testület kiemelt fejlesztési területté
nyilvánítsa a beruházással érintett 0273/49, 0273/66 és a 0273/67 hrsz-ú ingatlanokat.
A módosítás is a fejlesztések két ütemű megvalósításával összhangban két ütemben történne meg. Az
első ütemben a kereskedelmi funkciójó épület megvalósításának lehetőségét megalapozó helyi építési
szabályzat módosításához (jelen módosítás keretén belül) köthető véleményezési eljárás kerül
megindításra, majd a második ütemben a településszerkezeti tervet is érintően indulna el a módosítás.
A TERVEZETT FEJLESZTÉSSEL ÉRINTETT, RENDEZÉS ALÁ VONT TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK
BEMUTATÁSA
A fejlesztéssel érinett területről készült fotók.

a 4905. számú országos mellékút menti területsáv, ahol a kereskedelmi épület elhelyezésre kerülne (a
napelemek előtti terület)

a kereskedelmi épület megvalósítási helyszíne jelenleg

a 0272 hrsz-ú út

a megvalósult szállásépület

a gyümölcstároló épülete
A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK

Részlet a hatályos településszerkezeti tervből - különleges egyéb
terület (Ke) besorolás

Részlet a hatályos szab tervből -

Hatályos terv szerinti építési övezeti kód: Ke - 12532

Hatályos Hész előírás: 2/2017.(III.30.) számú Kt. rendelet
„8.§
(3) Különleges egyéb terület (Ke)
a) A terület állattartás, állatbemutató, szálláshely szolgáltató és vendéglátó építmények elhelyezésére
szolgál.
b) A szálláshely szolgáltató épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló
lakások és sportépítmények elhelyezhetők.
b) A területen épületet szabadonálló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül, legfeljebb 30%-os
beépítettséggel és 7,5 méter építménymagassággal lehet elhelyezni.
c) A gépjármű elhelyezési igény 100 %-át a saját építési telken belül kell kielégíteni.”
A településszerkezeti terv módosítása és a szabályozási terv (rajzi munkarész) módosítása nem
indokolt. A helyi építési szabályzat szerint a különleges egyéb területen – építési övezetben
elhelyezhető rendeltetést tartalmazó építmények szempontjából történő kiegészítés indokolt.
A SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ – JAVASLAT A HÉSZ MÓDOSÍTÁSÁRA
A kereskedelmi funkció a 4905 számú országos mellékút mentén kerülne kialakításra. A cég
mezőgazdasági termeléssel foglalkozik - növénytermesztés, földművelés - és az ezzel kapcsolatos
tevékenység végzéséhez szükséges mezőgazdasági gépek alkatrészellátása elengedhetetlen
figyelemmel a környék jelentős mezőgazdasági termeléssel foglalkozó gazdaságok számára.
Ezen elemekre figyelemmel döntöttek a tulajdonukban lévő terület idegenforgalmi, kereskedelmi
szempontú fejlesztése mellett, mely a mezőgazdasági növénytermesztéssel kapcsolatban van.

(3) Különleges egyéb terület (Ke)
a) A terület a nem nagyüzemi mezőgazdasági állattartás és az ahhoz kapcsolódó
állatbemutató, szálláshely szolgáltató és vendéglátó továbbá a kereskedelmi, szolgáltató és
kézműipari rendeltetést tartalmazó építmények elhelyezésére szolgál.

b) A különleges területen az a) pont szerinti építményeken túl a szálláshely szolgáltató
épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakások és az
elhelyezhető építmények használatát elősegítő, azt kiegészítő sportépítmények is
elhelyezhetők.
c) A területen épületet szabadon álló beépítési módhoz tartozó építési helyen belül, legfeljebb
30%-os beépítettséggel és 7,5 méter építménymagassággal lehet elhelyezni.
d) A gépjármű elhelyezési igény 100 %-át a saját építési telken belül kell kielégíteni.
e) A kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés az országos mellékút mentén kell, hogy elhelyezésre
kerüljön.
A szabályozási terv (rajzi munkarész) módosítása nem indokolt. A hatályos tervben rögzített beépítési
paraméterek nem változnak.

a fejlesztés jelölése a hatályos szabályozási terv részletén
kék jelölés: országos mellékút menti sáv, ahol a kereskedelmi funkció megvalósítása tervezett
barna jelölés: a II. ütemű fejlesztéssel érintett terület. Ide kerülne az ipari gazdasági csarnok épülettől
északra a gyümölcstároló épülete található.
A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSA
Településszerkezeti szempontból a terület megközelítése a meglévő 4905. számú országos mellékút és
a 0272 hrsz-ú út révén biztosított. A 2013 évben kijelölt különleges terület nagysága nem változik. A
területen a közelmúltban a különleges területi besorolást követően szálláshely épület épült.
A rendeltetésszerű használatból származóan a környezeti terhelések megengedettnél nagyobb
mértékű megjelenésével nem kell számolni. A terület jelenlegi szintjének megfelelő infrastrukturális és
településgazdálkodási feltételei biztosítottak, tehát a módosítás ebben változást nem jelent.
A terület a településszerkezeti terv szerint beépítésre szánt, ebben változás nincs, a biológiai
aktivitásérték (BAÉ) elemzése nem szükséges.

Talajvédelmi, földvédelmi kérdés a jelenlegi és tervezett használatból eredően nem merül fel. A
településrendezési eszköz módosításával természetvédelmi szempontból a jelenleginél
kedvezőtlenebb helyzet nem alakul ki. A kereskedelmi épület elhelyezése már művelésből kivett és
jelenleg is beépítésre szánt területen valósulna meg.
A 4905. számú út (Vámospércs-Nyírlugos) mentén kialakuló kereskedelmi szolgáltató rendeltetés
megvalósításának biztosítása érdekében történik a módosítás. Az országos mellékút hálózat elemét
nem érinti a módosítás.
Környezeti problémák a kereskedelmi rendeltetés HÉSZ-ben történő rögzítése miatt nem merülnek fel.
Az előzőek alapján nem ítélhető jelentősnek jelen tervi módosítás hatása a hatásterület
szempontjából. A módosítással új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, szerkezeti tervi
zöldterület megszüntetése, vízgazdálkodási, erdőterület megszüntetése nem történik.
A módosítás az igazgatási területhez és a külterülethez köthető természeti értékek, védett területek
és a védettségre tervezett területek szempontjából nem hoz változást. A módosítással kapcsolatosan
megállapítható, hogy az, az érintett környezeti elemek tekintetében nem sérülékeny. Régészeti
örökségi érintettség a területrészt érintően nincs jelen.
Örökségvédelmi érintettség
A 4,4 hektár nagyságú területrészt érintően 2013-ban örökségvédelmi hatástanulmány készült. 2013.
március 7-én helyszíni terepbejárásra került sor, amelyet Szilágyi Krisztián Antal régész végezett el –
részben jó (szántott, boronált), részben közepes (áramvezeték és régi mélyedéses medence kotrása
által bolygatott) látási viszonyok közepette. Ennek során az eddig ismert Nyíracsád–Csoborkó-tanya
nevű régészeti lelőhely nyugati kiterjedésének a pontos lehatárolása volt a feladat. Megállapítást
nyert, hogy a Nyíracsád–Csoborkó-tanya nevű régészeti lelőhely nyugati irányba erre a területre már
nem terjedt ki, valamint újabb régészeti lelőhely a konkrét fejlesztési területen nem található.

a módosítással érintett területtől
nyugatra lévő régészeti lelőhely
(pirossal)
A környezeti elemekre igénybevétel, terhelés szempontjából bekövetkező hatások (földre, levegőre,
vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) nem
változik. A környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét, figyelemmel a tájra, településre,
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, nem érintik hátrányosan.
A fejlesztéssel érintett terület nem tartozik NATURA 2000 területbe és Természetvédelmi terület
övezetébe és a Tájvédelmi körzet területébe sem.

A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok
kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire nincs hatással. A területrész nem része a nemzeti ökológiai hálózat
övezetének. Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése, meglévők felerősödése, nem
várható. A települési terület részeként kialakult telektömb területe nem változik a módosítással. A
belterületi, beépítésre szánt területi meghatározottsága révén a közigazgatási területhez, és a
külterülethez köthető természeti értékek, védett területek és a védettségre tervezett területek
szempontjából nem hoz változást.
Környezeti hatások táblázatos összefoglalója
környezeti elemek
melyekre a módosítás
hatással lehet

A módosítás
kereskedelmi rendeltetés elhelyezésének biztosítása – HÉSZ módosítás

Zaj, rezgés
levegő
víz
föld
élővilág
táj
Ember, társadalom
település
településökológia

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jelmagyarázat:
0 nincs környezeti hatás, változás
A MÓDOSÍTÁS INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI
A módosítással érintett területrész útcsatlakozásai biztosítottak. A hatályos tervhez képest az
alátámasztó szakági munkarészek nem változnak. Infrastruktúra ellátásban a módosítás nem jelent
változást. A konkrét fejlesztési elképzeléssel rendelkező területre vonatkoztatva vízigényben,
gázfelhasználásban, hulladék- és szennyvízmennyiségben, az érintett utcák forgalmában, a
levegőkörnyezetben és a zajkörnyezetben nem jelent magasabb igénybevételt, tekintettel arra, hogy
a területrészen belüli ingatlanok részben beépítettek. Biztosított továbbá a településen kialakult
megfelelő hulladékgazdálkodás folytatásának lehetősége.

részlet az e-kozmu oldalról a területrész közmű ellátottsága

Településképi szempontból a módosítás jelentősebb tekintettel arra, hogy az országos mellékút
mentén új épület jelenik meg.
Vezetékes vízellátás, szennyvízelvezetés, gázellátás a Bem József utcáig van kiépítve.
A fejlesztéssel érintett terület, külterület. Ez a rész tanyaként és majorként van nyilvántartva. Elektromos
energiaellátás biztosított. Mindhárom ingatlan saját belső elektromos hálózattal és világitással ellátott.
Jelenleg is itt van a cég székhelye és telephelye. Most kerül kiépítésre újonnan kiépített elektromos
hálózat bővítés mivel a régi hálózat már nem bírta el a cég energia igényét. Szerződés van az Eon-nal.
A vízellátás fúrt kútról saját belső csővezeték rendszeren keresztül mindhárom ingatlanon biztosított.
Szennyvíz gyűjtőakna van. Gázellátás nincs.
A fűtés elektromos árammal működik a meglévő épületekben is, és az építendő épület is azzal lesz fűtve
és hűtve. A 0273/49 ingatlanon Naperőmű működik 42kw napelemmel. A fejlesztő most
nyert pályázatot 0273/67 hrsz-ú ingatlanra 46kw napelem rendszerre, így biztosítva van az energia a
működéshez.
Hírközlési hálózat - a múlt évben lett kiépítve a legújabb hírközlési rendszer földkábel (5Gb)
mindhárom ingatlanon. (Tévé, internet, Wifi elérés rendelkezésre áll.) A szolgáltató a Magyar Telekom.
Az infrastrukturális ellátottság biztosított, az új kereskedelmi funkció ellátása is megoldható.
Módosítás tárgya
Az egy tulajdonban lévő sajátos építési
használatot biztosító különleges egyéb
területi
meghatározottság
és
elhelyezhető
rendeltetések
tekintetében bővíthető legyen a
kereskedelmi funkcióval.

A módosítás környezeti hatásainak összefoglaló
értékelése
A kereskedelmi rendeltetés elhelyezhetőségének
rögzítése a terület hatályos tervi beépítését és jelenlegi
építési szabályok szerinti használatát nem változtatja
meg. Településrendezési szempontból is jelentősebb a
változás a jelenlegi út menti beépítetlen állapotból eredő
településképet felváltja a telephelyi településkép
sajátossága.

AZ Étv. 7 § SZERINTI, A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉST BIZTOSÍTÓ ELŐÍRÁSOKNAK VALÓ MEGFELELÉS
VIZSGÁLATA
A kereskedelmi rendeltetés rögzítése a HÉSz-ben az Étv. vonatkozó előírásaival nincs közvetlen
érintettségben.
AZ ALÁTÁMASZTÓ SZAKÁGI MUNKARÉSZEK AKTUALIZÁLÁSÁRÓL KÉSZÜLT VIZSGÁLAT ÉS ÉRTÉKELÉS
Tájrendezési értékelés - Táji, természeti adottságok tekintetében a tervezési területet nem érintik a
hatályos településrendezési szakterületi vizsgálatoktól eltérő új megállapítások.
Örökségvédelmi értékelés - A településrendezési eszköz módosítása nem érint helyi, vagy országos
védelem alatt álló művi értéket. Régészeti lelőhely a rendezés alá vont területet nem érinti.
Közlekedési szempontú értékelés - Adottságok tekintetében a tervezési területet nem érintik a
hatályos településrendezési szakterületi vizsgálatoktól eltérő új megállapítások.
Közművesítési szempontú értékelés - A módosításnak nincs új közművesítési vonzata, a területrész
környezete teljes közművel ellátott, a munkarészek aktualizálása nem szükséges.
Hírközlési szempontú értékelés - A módosításnak nincs hírközlési vonzata, a munkarészek
aktualizálása nem szükséges

MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL (TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK) VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA
A Hajdú-Bihar megye Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet
2. rajzi melléklete: a Térségi szerkezeti terv
- a tervezési terület a mezőgazdasági térség területfelhasználási kategória részébe tartoznak.

a térségi szerkezeti terv részlete
a település térszerkezeti helye a
szomszédos
településkehez
viszonyítva

A megyei területrendezési terv részlete – a központi belterület és Asszonyrész településrész bemutatásával

A település területét érintő hálózati elemek
1/3. melléklet: Az országos és térségi közúthálózat érintő elemei
1. Távlati gyorsforgalmi utak - a település nem érintett
2. Távlati kiemelt szolgáltatást nyújtó főút - a település nem érintett
3. Távlati főutak - a település nem érintett
4. Mellékutak
4.1. Meglévő térségi szerepű összekötő utak
4.1.57. 4904 – Nyíradony – Nyírábrány összekötő út
4.1.58. 4905 – Vámospércs – (Nyírlugos) összekötő út
4.2. Tervezett térségi szerepű összekötő utak - a település nem érintett
4.3. Meglévő egyéb mellékutak
4.3.60. 49103 – Nyíracsád (Buzitapuszta) bekötő út

1/4. melléklet: Országos és térségi kerékpárút-hálózati elemek
1. Meglévő országos kerékpárútvonalak - a település nem érintett
2. Tervezett országos kerékpárútvonalak - a település nem érintett
3. Meglévő térségi kerékpárútvonalak - a település nem érintett
4. Tervezett térségi kerékpárútvonalak
4.2. Kapcsolódó turisztikai kerékpáros útvonalak
4.2.3. „Dél-Nyírség-Ligetalja körút”: Nyíradony – Nyíracsád – Nyírábrány – (3.A kerékpárútvonal
nyírábrányi szakasza – 10. kerékpárútvonal Nyírábrány és Debrecen közötti szakasza)
A település az alábbi mellékletekben rögzített térségi szerkezeti műszaki energetikai elemekben nem
érintett
1/5. melléklet: A vasúthálózat érintő elemei
1/6. melléklet: A gyorsforgalmi és főúthálózat, valamint a vasúti törzshálózat nagy hídjai a Tiszán
Hajdú-Bihar megyében
1/7. melléklet: Határátkelők Hajdú-Bihar megyében
1/8. melléklet: Országos és térségi repülőterek Hajdú-Bihar megyében
1/9. melléklet: Nemzetközi és országos vízi utak, térségi kompátkelők Hajdú-Bihar megyében
1/10. melléklet: Térségi logisztikai központok Hajdú-Bihar megyében
1/11. melléklet: Erőmű, kiserőmű
1/12. melléklet: A villamosenergia-átviteli és elosztó hálózat távvezeték elemei
1/13. melléklet: Szénhidrogén szállítóvezetékek elemei
1/14. melléklet: Országos és térségi jelentőségű vízi építmények Hajdú-Bihar megye területén
Térségi övezeti érintettség
•

országos ökológiai hálózat elemei közül a település érintett a magterület és a puffer terület
övezetével – a fejlesztési terület nem érintett, annak környezete a puffer terület övezetével
érintett

Követelmény
2018. évi CXXXIX. törvény
15. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete
27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében –
kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve, ..települési térséget
határoz meg – a településrendezési eszközökben olyan övezet és
építési övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat magterülete,
ökológiai folyosója és pufferterülete övezetek természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében – a (3)
bekezdésben meghatározott feltétel kivételével – a
településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai
folyosó természeti értékeit, biológiai sokféleségét, valamint táji
értékeit nem veszélyezteti.
(3) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében, ahol az
Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti
Terve vagy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve
települési térséget határoz meg, beépítésre szánt terület a (2)
bekezdésben meghatározott feltételektől függetlenül is
kijelölhető.
(4) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében bányászati
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető. Az övezetben
célkitermelőhely nem létesíthető.

A feltétel teljesülése

A puffer terület övezetében új övezet ill. építési
övezet a hatályos tervhez képest nem kerül
kijelölésre. A meglévő övezeten belül elhelyezhető
rendeltetések tekintetében történik változás.

Új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre.

Bányászati tevékenység folytatása nem tervezett.

A település a kiváló és a jó termőhelyi adottságú szántók övezetével nem érintett.
•

Erdők övezete a település érintett az erdők övezetével – a fejlesztési terület nem érintett,
annak környezete ill. attól nyugatra lévő területrész érintett

erdők övezete – település és a fejlesztési terület környezetének érintettsége

Követelmény
17. Erdők övezete
29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek
a településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e törvény
hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek,
valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében
meghatározott területek, továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a …..
által kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
30. § Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket
megállapítani és bányászati tevékenységet engedélyezni a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.

A feltétel teljesülése

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre a hatályos tervhez képest. Az erdők
övezetének települési tervben erdőkét rögzített
területe nem csökken.
Bányászati tevékenység folytatása nem tervezett.

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerint:
„3. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
3. § (1) A településrendezési eszközök készítése során az Országos Erdőállomány Adattárban nem szereplő
erdőterület területfelhasználási egységeket a településfejlesztési és településrendezési célokkal összhangban – a
természeti és kulturális örökségi értékek sérelme nélkül – az erdőtelepítésre javasolt terület övezet területén
javasolt kijelölni.”

A fejlesztési terület az erdőtelepítésre javasolt terület övezetével nem érintett.
Tájképvédelmi terület övezete a település érintett az övezettel – a fejlesztési terület és annak
környezete nem érintett

tájképvédelmi terület övezete – település és a fejlesztési terület környezetének érintettsége

Követelmény
A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerint:
4. Tájképvédelmi terület övezete
4. § (1) A tájképvédelmi terület övezete területére a megye
területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében
meg kell határozni a tájjelleg térségi jellemzőit, valamint a
település teljes közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi
egység és a hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett területre a tájképi
egység, a hagyományos tájhasználat fennmaradása, valamint a
tájba illesztés biztosítása érdekében – a településkép védelméről
szóló törvény vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az
építés helyi rendjének egyedi szabályait,
b) a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2)
bekezdése szerinti településképi
rendeletben (a továbbiakban: településképi rendelet) a
településképi követelményeket.
(3) A tájképvédelmi terület övezetében bányászati tevékenység
folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.
(4) A tájképvédelmi terület övezetében a közlekedési, elektronikus
hírközlési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, továbbá az
erőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos
tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki
megoldások alkalmazásával kell megvalósítani.

A feltétel teljesülése

Nem a teljes közigazgatási területre készül a terv ill.
így nem készül az új tervekhez kötelező vizsgálat.

Az övezet nem érinti a fejlesztési területet, új
beépítésre szánt terület nem került kijelölésre a
hatályos tervhez képest. Az építés helyi rendje
meghatározásra került a hatályos tervben, de a
terület szempontjából az előírás nem releváns.

Bányászati tevékenység folytatása nem tervezett.

A fejlesztési terület elektronikus hírközlési és
energetikai hálózattal ellátott, új elemek nem
tervezettek.

3/5. melléklet kivonata a település a
Világörökségi és világörökség várományos
területek övezetével nem érintett

3/6. melléklet kivonata a település a
vízminőségvédelmi terület övezetével nem
érintett

Követelmény

A feltétel teljesülése

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet szerint:
9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új
beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz
a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során
adott véleményében hozzájárul.

Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre a hatályos tervhez képest.

3/7. melléklet kivonata a település a Nagyvízi
meder övezetével és a VTT tározók övezetével
nem érintett

3/8. melléklet kivonata a település a
Honvédelmi és a katonai célú terület övezetével
nem érintett

3/9. melléklet kivonata a település az Ásványi
nyersanyagvagyon övezetével nem érintett

3/10. a település a rendszeresen belvízjárta
terület övezetével csak délen Buzita tanya
településrészen érintett

3/11. melléklet kivonata a település tejes
közigazgatási területe érintett a tanyás
területek övezetével

3/12. melléklet kivonata a település a
Nyíradonyi városkörnyéki településegyüttes
övezetbe tartozik

3/13. melléklet kivonata a települést a
gyógytényezőkkel érintett települések övezete
nem érinti

3/14. melléklet kivonata a település területe a
Klimaváltozással fokozottan érintett területek
övezete szerint a közepesen aszályos területek
közzé tartozik

A Megyei Terv az egyedileg meghatározott övezetekre a következőket rögzíti:
6. §
(1) A városkörnyéki településegyüttes övezetébe tartozó települések Településfejlesztési
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tartalmaznia kell:
a) a várostérség közösen kialakított jövőképét, átfogó közös céljait;
b) a központi város és a környék települései együttműködésének közösen kialakított lehetőségeit, azok
megvalósításának módját;
c) a közösen használt alapszolgáltatások szükség szerinti fejlesztését, legalább az alap- és középfokú
oktatási és egészségügyi létesítmények, a munkahelyek, a rekreációs és szabadidő eltöltési lehetőségek,
továbbá a várostérségen belüli közlekedési, és szükség szerint más műszaki infrastruktúra tekintetében.
(2) A gyógytényezőkkel rendelkező települések övezetében olyan kereskedelmi, gazdasági szolgáltató
építési övezeteket lehet kialakítani, ahol a szállodai szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, fürdő- és
gyógyturizmus vagy turisztikai rendeltetés céljára épület elhelyezést biztosító építési övezeteiben az
építési telek beépítettsége legfeljebb 5 %-kal meghaladhatja az országos építési és településrendezési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területekre előírt legnagyobb értéket. – a módosítás tárgyát képező övezet nem kereskedelmi
szolgáltató gazdasági építési övezet, így jelen módosítás esetén nem releváns az előírás
7. §
(1) A klímaváltozással fokozottan érintett térség övezetével érintett települések településfejlesztési
koncepciójában és integrált településfejlesztési stratégiájában, továbbá településrendezési eszközeinek
környezetalakítás tervében és közművesítési javaslataiban is vizsgálni és tervezni kell a település
átszellőzésének javítása, a kondicionáló zöldfelületek növelése, a vízmegtartó vízgazdálkodás és a
víztakarékos mezőgazdálkodás érdekében szükséges, a helyi sajátosságoknak, szükségleteknek és
lehetőségeknek megfelelő tennivalókat.
Az egyedileg meghatározott, a települést érintő három megyei övezetre vonatkozó követelményeket
majd az új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésénél kell alkalmazni.
Jelen módosításnál ezek alkalmazása még nem szükséges.

A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSA, TELEPÜLÉSKÉP VÉDELEMMEL VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA

Nyíracsád Község képviselő-testülete a 66/2018. (VII.17.) számú határozatával fogadta el a
Község Településképi Arculati Kézikönyvét és a 10/2018. (VII.17.) sz. önkormányzati
rendelettel hagyta jóvá a településkép-védelmi rendeletét a Közérthető Összefoglalóval
együtt.

A tervezési terület a beépítésre nem
szánt területek és a beékelődő
gazdasági,
mezőgazdasági
üzemi
területek részét képezi. Országosan,
vagy helyileg védett épület a település
központjában található, a módosítással
érintett területen nem.
Az
Arculati
Kézikönyv
és
a
Településkép-védelmi rendelet szerint
a tájvédelemmel érintett területeket
településkép
szempontjából
meghatározó területként kell kezelni. A
beépítésre nem szánt terület többi
részét a beékelődő gazdasági és
mezőgazdasági üzemi területekkel
együtt településkép szempontjából
egyéb besorolású területként javasolt
kezelni.
A TAK és a TKR módosítását jelen
módosítás nem teszi szükségessé.

Részlet a Településképi Arculati Kézikönyvből

MELLÉKLETEK:
1.sz. melléklet

