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6

Törökszentmiklós településrendezési eszközeinek eseti módosítása
a Tenyői út déli oldalán található gazdasági területre
véleményezési szakasz

1. BEVEZETÉS, A TELEPÜLÉSRENDEZÉS CÉLJA

Jelen településrendezési feladat célja, Törökszentmiklós Város belterületének déli részén, a
Tenyői út mentén lévő összesen kb. 10 ha nagyságú gazdasági területre vonatkozóan
(043/15hrsz, 048/2 hrsz, 048/3 hrsz, 048/5 hrsz, 048/7 hrsz, 048/9 hrsz, 048/10 hrsz, 048/12
hrsz, 048/13 hrsz, 048/15 hrsz, 048/20-32 hrsz.), Törökszentmiklós hatályos
településrendezési eszközeinek eseti módosítása.
Az A2 IT Arago Zrt. 2014-ben először bérlőként, majd 2014. késő őszétől tulajdonosként
használja a mezőgazdasági terménytároló bázist, a rendezéssel érintett területet. Az A2 IT
Arago Zrt. célja, hogy a termelők, a város és a dolgozók hosszú távú elégedettségét szolgálva,
stabil, kiszámítható és korrekt módon végezze a térség mezőgazdasági terményeinek
tárolását. Az A2 IT Arago Zrt. (a továbbiakban: Tulajdonos) a gazdasági tevékenységgel több
törökszentmiklósi család megélhetését biztosítja, és emellett aktívan részt vesz a város
társadalmi életében.
A településrendezési eszközök jelen módosítása, telepítési tanulmányterv alapján,
Törökszentmiklós képviselő-testületének 157/2018. (VII.26.) számú döntésében foglalt
felhatalmazás szerint, településrendezési szerződésben rögzített tartalommal történik,
tulajdonosi kezdeményezésre.
A tulajdonosi kezdeményezés elsődleges célja, hogy a területtel összefüggésben, mielőbb
megtörténjen a valós területfelhasználásnak, a fennálló birtokviszonyoknak és
épületállománynak megfelelő építésjogi szabályozás és ezzel a kialakult állapottal nem
egyeztethető építésjogi korlátozások feloldása is - a magasabb szintű országos és megyei
előírásokkal való összhang biztosítása mellett.
A településrendezést követően, a fejlesztés során, a telekhatárok jogi rendezése, a meglévő
épületállomány korszerűsítése, és egyéb – a beépítési intenzitást csekély mértékben növelő fejlesztések megvalósítása is tervezett (a továbbiakban: beruházás), a rendezés ezen célok
elérését is meg kívánja alapozni.
A fent jelzett jogi anomáliák feloldása és a beruházás mielőbbi megvalósíthatósága
érdekében, a településrendezés során, a hatályos településrendezési eszközöknek, így a
hatályos Településszerkezeti tervnek (a továbbiakban: TSZT) illetve a hatályos Helyi Építési
Szabályzatnak (a továbbiakban: HÉSZ) és mellékletének a Szabályozási tervnek (a
továbbiakban: SZT) a módosítása történik.
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2. A RENDEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET ELHELYEZKEDÉSE ÉS KÖRNYEZETÉNEK RÖVID
BEMUTATÁSA
A tervezési terület Törökszentmiklós közigazgatási területének délnyugati részén, a belterülettől
délre található a Tenyői út mentén. A terület megközelítése a Tenyői útról (02/12. hrsz.) történik. A
területet északi irányból erdőterületek, keleti-délkeleti irányból mezőgazdasági területek, nyugati
irányból, - a Tenyői út mentén, - mezőgazdasági területek, és a tervezési területhez szervesen
kapcsolódó ipari gazdasági területek határolják.

A rendezéssel érintett terület elhelyezkedése a közigazgatási területen
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A rendezéssel érintett terület elhelyezkedése a településszerkezetben
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3. A RENDEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA
3.1. A terület használata
A területen a fő tevékenység, az állattartáshoz és növénytermesztéshez kapcsolódó
gabonatárolás.

A rendezéssel érintett terület a légifotón és az alaptérképen
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3.2. A terület beépítettsége, telekosztás
A területen vizsgált telektömbben összesen 16 db gabonatároló épület található, a
tevékenységet kiszolgáló további építményekkel. A beépített terület nagy részét a
gabonatárolók épületei teszik ki, az egyéb építmények ennek a tevékenységnek kiszolgáló
funkcióit szolgálják, szárító, iroda, labor, műhely, istálló stb.
A rendezéssel érintett területet jelentő telektömb helyrajzi számainak felsorolása és az
ingatlanon elhelyezett építmények típusa, a lenti táblázatban és a helyszínrajzon kerül
összefoglalásra.

A terület beépítettsége és a kialakult telekstruktúra
Az ábrán jól látható, hogy a kialakult telekstruktúra és a beépítettség között ellentmondás
mutatkozik, az épületállomány több esetben (kiemelten pl. az 1, 8, 14) nem egyeztethető
össze az érintett építési telkekre meghatározott építési helyekkel, ennek okán telekalakítás
javasolt,
ennek
lehetőségét
a
szabályzatban
biztosítani
szükséges.
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3.3. A területen lévő telkek használata és beépítettsége
A rendezéssel érintett telkek használatát és területét, a földhivatali adatok alapján, az alábbi táblázat tartalmazza.

Hrsz.

Művelési ág

Területe
tulajdoni
lapon/m2

Felépítmények megnevezése

(mért/m2)
048/2

erdő (E3)

7900

beépítetlen

048/3

erdő (E3)

14483

beépítetlen

048/5

erdő (E3)

5376

beépítetlen

048/27

erdő (E3)

3934

beépítetlen

048/9

kivett major

9722

38. Portaépület

egyéb épület
Portaépület

15/1. Szárító
15/2. Szárító
14. Árpás raktár
41., 42. Üzemanyag kút
kezelőépület

Felépítmény Summa bruttó Beépítési mód
területe
beépített
m2
terület
m2
Beépítettség
(% )
0
0
(0)
0
0
(0)
0
0
(0)
0
0
(0)
(0)
18
4008
kialakult
(0)
(41)
szabadonálló
638
1758
1382
212
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048/12

kivett major

048/13

kivett major és
gabonatároló

9.594

16. Gabonatároló

2.2104

6. jelű Gabonatároló
31. Műhelyépület
32. Szoc. és raktárépület

5209

5209
(54,29)

kialakult
szabadonálló

- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
szabályokat igényel;

6567
2269
958
295

10089
(46)

kialakult
szabadonálló

- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
szabályokat igényel;
- telekhatár-rendezés
szükséges a kialakult
beépítettség okán;
- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
szabályokat igényel;

33. Vegyszerraktár

048/15

048/20

048/21

048/22

kivett major

kivett major

kivett major és
gabonatárolók

kivett gabonatároló
és udvar

15.134

7 627

17. Gabonatároló
30. Irodaépület
18. Gabonatároló
34. Keverőház
35. Mázsaház
36. Mosóépület
37. Tárolóépület

3484
226
5209
1145
32
38
40

7. Gabonatároló

6647 (4954)*

8. Gabonatároló

6564 (2878)*

8. Gabonatároló

6564
(2662)*

1.2587

2.0330

8919
(59)

kialakult
szabadonálló
kialakult
szabadonálló

- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
szabályokat igényel;

7832
(62)

kialakult
szabadonálló

9204
(45)

kialakult
szabadonálló

- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
- telekhatár-rendezés
szükséges a kialakult
beépítettség okán;
- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
- telekhatár-rendezés

1255
(16,45)
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6572 (6542)*

szükséges a kialakult
beépítettség okán;

9. Gabonatároló

048/23

kivett udvar

3 080

Kút kezelőépülete
5. Gabonatároló

048/25

kivett udvar és
gabonatároló

7. Gabonatároló
1.7905
8. Gabonatároló
9. Gabonatároló

048/26

kivett gabonatároló,
udvar

1.6214

4. Gabonatároló

048/28

kivett major

1.3865

28. Lóistálló (269 m2)
27. Kezelő (20 m2)
16. Silótér

048/29

kivett udvar és
gabonatároló

1.5807

3. Gabonatároló

048/30

kivett udvar és
gabonatároló

1.5810

2. Gabonatároló

352

(11,5)

6563
6647
(477)*
6564
(124)*
6572
(30)*
6560

7194
(40,2)

kialakult
szabadonálló

(40,4)

kialakult
szabadonálló

2984
124
298
6567

3406
(24,56)

kialakult
szabadonálló

(41,5)

kialakult
szabadonálló

- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert

6565

(41,5)

kialakult
szabadonálló

- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert

kialakult
szabadonálló
kialakult

Tűzi víztároló/600 köbm.
048/31
048/32

kivett udvar és
gabonatároló
kivett major

1.5809

1. Gabonatároló (6320 m2)

6562

(41,5)

3.7440

”A” Tárolóépület

960

4741

- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
- telekhatár-rendezés
szükséges a kialakult
beépítettség okán;

- az építési hely egyedi
15
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„B” Tárolóépület
„C” Tárolóépület
„D” Tárolóépület
Tejház (12
Istálló - juhoknak (365 m2)

970
1060
871
129
401
350

(12,7)

szabadonálló

elő-oldal és hátsókert
- BIA érték
differenciált
számítással (50%-os
zöld
meghatározásával)

10. jelű Gabonatároló (6320 m2)
11. jelű Gabonatároló (6320 m2)
12. jelű Gabonatároló (6320 m2)
13. jelű Gabonatároló (6320 m2)

6575
6575
6575
6575

26300
(30,9)

kialakult
szabadonálló

- BIA érték differenciált
számítással (50%-os
zöld
meghatározásával)

7. Gabonatároló

986*

Labor és irodaépület

043/15

048/24

kivett udvar és
gabonatároló

kivett saját használatú
út

8.5092

2231

1674
(75)

687*
8. Gabonatároló

(048/7)

kivett út

2324

048/10

kivett saját
használatú út

1.4332

beépítetlen
Kivett út

(…) *: az építési telken túlnyúló beépítettség, telekre vonatkozó térmértéke

0

0
(0)

0

0
(0)
(0)

- az építési hely egyedi
elő-oldal és hátsókert
- telekhatár-rendezés
szükséges a kialakult
beépítettség okán;

(0)
(0)

A területen a kialakult legnagyobb homlokzatmagasság: 9,0 méter.
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4. A TERÜLETRE VONATKOZÓ HATÁLYOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ELEMZÉSE
2019. március 16-án lépett hatályba Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) és hatálya alatt, az Országos
Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT).
A Trtv. az „Átmeneti és európai uniós követelményekre utaló rendelkezések” című XVI. fejeztében
rendelkezik arról az esetről, mikor a településrendezési eszköz készítésekor a megyei területrendezési
terv még nem áll összhangban e törvénnyel. A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tervéről
szóló 10/2011.(IV.29.) KR számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, így a
Trtv. „61. Általános alkalmazási szabály” és a „62. Településrendezési eszköz készítése e törvénnyel
összhangban nem álló megyei területrendezési terv esetén” című fejezeteiben szereplő átmeneti
rendelkezések alkalmazandók:
„61. Általános alkalmazási szabály
90. § (1) E törvény rendelkezéseit - figyelemmel az (1a) bekezdésben foglaltakra is - a
hatálybalépését követően indult 3. § (1) és (3) bekezdése szerinti eljárásokban kell alkalmazni.
(1a) Ha e rendelkezés hatálybalépésekor - a településrendezési eszköz módosításánál - az érintett
államigazgatási szervet első alkalommal már megkeresték, a települési önkormányzat választhat, hogy
e törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet térségi területfelhasználási és övezeti
szabályait, vagy a 2019. március 14-én hatályos Országos Területrendezési Tervről, Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervéről és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről
szóló törvények térségi területfelhasználási és övezeti szabályait alkalmazza. A településrendezési
eszközök e bekezdés szerinti módosítása nem mentesíti a települési önkormányzatot a 91. § (2)
bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 93. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése
alól.
(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszköz tekintetében az
olyan beépítésre szánt területet, amelyet a jogszerűen elfogadott településrendezési eszköz e törvény
kihirdetése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni,
kivéve, ha ez a terület a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti
országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények területére esik.
(3) A 4/1-4/11. mellékletet az e törvény hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági
eljárásokban alkalmazni kell.”
Jelen településrendezési feladat előzetes véleményezési szakasza 2019. februárjában, - tehát a Trtv.
hatályba lépése előtt indult, a települési önkormányzat döntése alapján, a tervezés során a korábban
hatályos területrendezési követelmények alkalmazása történik.
A Trtv. rendelkezik arról, hogy a megyei terv törvénnyel való összhangba hozataláig a Trtv. és a megyei
terv hogyan alkalmazandó. A tervezés során a hatályos megyei terv a Trtv. 91. § -ában foglaltak szerint
kerül figyelembevételre.
17

Törökszentmiklós településrendezési eszközeinek eseti módosítása
a Tenyői út déli oldalán található gazdasági területre
véleményezési szakasz

4.1. A rendezéssel érintett területre és közvetlen környezetére vonatkozó, – jelen rendezés
szempontjából releváns - területrendezési tervek
A tervezett fejlesztések, beruházások lehetőségét alapvetően a hatályban lévő magasabb szintű tervek
határozzák meg. Törökszentmiklós város településrendezési eszközeinek eseti módosításának
területrendezési szempontú elemzése érdekében, az alábbi területrendezési terveket kell
megvizsgálni, és a tervezés során az összhangot biztosítani:


2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (OTrT)



2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
(Trtv) egyes vonatkozó rendelkezései



Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 10/2011. (IV. 29.) KR sz. rendeletével módosított
18/2004.(XI.9.) számú rendelete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről
(MTrT)

4.2. Országos területrendezési terv
2. SZ. MELLÉKLET: AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE
RÉSZLET AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV SZERKEZETI TERVÉBŐL (AZ
ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE)

MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
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Az OTrT Szerkezeti tervlapja szerint, Törökszentmiklós közigazgatási területe a mezőgazdasági és a
vegyes térség, valamint vízgazdálkodási térség részét képezi, a település belterülete települési
térségbe tartozik. A tervezési terület a települési térség kategóriában található.

A településen áthalad a tervezett M4 gyorsforgalmi út, továbbá egy tervezett, nagysebességű
vasútvonal is. Az új MTrT szerint új nyomvonalon tervezett országos jelentőségű közlekedéshálózati
elem ezen kívül nem érinti Törökszentmiklóst (nem szerepel benne a korábbi tervben megjelenő déli
elkerülő főút). Meglévő nyomvonalán főúttá válik viszont a 4629j. Törökszentmiklós-Martfű
összekötőút. A tervezési területet a fentiek szerinti országos főúthálózat nem érinti, de a
Törökszentmiklós-Martfű összekötőút (Tenyői út) a terület határán halad. A tervezési területet egyéb
országos jelentőségű, műszaki infrastruktúra-hálózati elem nem érinti.

Részlet az MTrT térségi szerkezeti tervéből
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3. SZ. MELLÉKLET: AZ ORSZÁGOS ÖVEZETEK
3/1. AZ ORSZÁGOS ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT ÖVEZETE

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉSI TÉRSÉGET NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT
NEM ÉRINTI.

3/2.

A

KIVÁLÓ

TERMŐHELYI

ADOTTSÁGÚ

SZÁNTÓTERÜLET ÖVEZETE

AZ

ÖVEZET

AZ

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

OTRT

SZERINT

BEÉPÍTÉSRE

NEM

FŐKÉNT
SZÁNT

TERÜLETEIT ÉRINTI.

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET OTRT SZERINT NEM
ÉRINTI.

3/3. A JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ SZÁNTÓTERÜLET
ÖVEZETE

AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT A TERVEZÉSI TERÜLETET
NEM ÉRINTI.
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3/4. A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ ERDŐTERÜLET
ÖVEZETE

AZ ÖVEZET TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSÁT ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT
KIS MÉRTÉKBEN ÉRINTI.

AZ ERDŐTÉRKÉP ALAPJÁN A TERVEZÉSI TERÜLETET
ERDŐTAGOK ÉS ERDŐRÉSZLETEK ÉRINTIK!

AZ ERDŐTÉRKÉP ALAPJÁN TERVEZÉSI TERÜLETEN
TALÁLHATÓ ERDŐK MAGÁNTULAJDONBAN VANNAK.
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3/5.

TÁJKÉPVÉDELMI

SZEMPONTBÓL

KIEMELTEN

KEZELENDŐ TERÜLET ÖVEZETE

AZ ÖVEZET TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉSZAKI RÉSZÉN A TISZA
FOLYÓ VONALÁBAN ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT
NEM ÉRINTI!

3/6. VILÁGÖRÖKSÉG ÉS VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOS
TERÜLET ÖVEZETE

(TELJES KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETI LEHATÁROLÁSSAL)

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT
NEM ÉRINTI!

3/7.

ORSZÁGOS

VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI

TERÜLET

ÖVEZETE

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK
ÉSZAKI, TELEPÜLÉSI TÉRSÉGÉNEK SZINTÉN ÉSZAKI RÉSZÉT
ÉTINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT
NEM ÉRINTI!
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3/8. NAGYVÍZI MEDER TERÜLETE

3/8. A VÁSÁRHELYI TERV KERETÉBEN TERVEZETT

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM ÉRINTI!

SZÜKSÉGTÁROZÓK TERÜLETE

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT NEM
NEM ÉRINTI!
ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT
NEM ÉRINTI!
3/9. A KIEMELT FONTOSSÁGÚ HONVÉDELMI TERÜLET
ÖVEZETE

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ OTRT SZERINT
NEM ÉRINTI!

Az OTrT szerinti térségi adatszolgáltatás a településrendezési eszközök készítése során megtörtént, az
előzetes véleményezési szakaszban. Az OTrT és a hatályos településrendezési eszközök
figyelembevételével megállapítható, hogy a vizsgált területet térségi övezeti védelem vagy korlátozás,
a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezeten kívül nem érinti.
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4.3. Jász-Nagykun-Szolnok Megye területrendezési terve
2. SZ. MELLÉKLET: TÉRSÉGI SZERKEZETI TERV
RÉSZLET A JNSZ MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉNEK TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉBŐL
(A TÉRSÉGI TERÜLETFELHASZNÁLÁS RENDSZERE)
A TERÜLET VÁROSIAS TELEPÜLÉSI ÉS MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉGBEN TALÁLHATÓ

A hatályos, de a tervezés során nem alkalmazott területrendezési követelmények
A hatályos MTrT által alkalmazott, de az OTrT (és aTrtv) előírásai alapján a tervezés során nem
alkalmazandó övezetek:
3/3. sz. melléklet
Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
3/4. sz. melléklet
Földtani veszélyforrás területe
Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
3/5. sz. melléklet
Országos tájképvédelmi terület övezete
Térségi tájképvédelmi terület övezete
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3/6. sz. melléklet
Történeti települési terület
Világörökség és világörökség várományos terület
3/7. sz. melléklet
Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelem
3/8. sz. melléklet
Felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területe
3/9. sz. melléklet
Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület
3/10. sz. melléklet
Fejlesztési alközpont
Együtt tervezhető térségek övezete
3/11. sz. melléklet
Kiemelt fontosságú honvédelmi terület
3/12. sz. melléklet
Rendszeresen belvízjárta terület övezete
3/13. sz. melléklet
Széleróziónak kitett terület által érintett települések
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4.4. A végrehajtási rendeletek és a megyei tervi vonatkozások a TrTv alapján

Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok Megye települése, melynek területére a Magyarország és
egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Trtv.) hatálya alá tartozó Országos Területrendezési Terv (a továbbiakban: OTrT) vonatkozik. A Trtv. az
„Átmeneti és európai uniós követelményekre utaló rendelkezések” című XVI. fejeztében rendelkezik
arról az esetről, mikor a településrendezési eszköz készítésekor, a megyei területrendezési terv még
nem áll összhangban e törvénnyel. A Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tervéről szóló
10/2011.(IV.29.) KR számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata jelenleg folyamatban van, így a Trtv.
„61. Általános alkalmazási szabály” és a „62. Településrendezési eszköz készítése e törvénnyel
összhangban nem álló megyei területrendezési terv esetén” című fejezeteiben szereplő átmeneti
rendelkezések alkalmazandók:
„61. Általános alkalmazási szabály
90. § (1) (1) E törvény rendelkezéseit - figyelemmel az (1a) bekezdésben foglaltakra is - a
hatálybalépését követően indult 3. § (1) és (3) bekezdése szerinti eljárásokban kell alkalmazni.
(1a) Ha e rendelkezés hatálybalépésekor - a településrendezési eszköz módosításánál - az érintett
államigazgatási szervet első alkalommal már megkeresték, a települési önkormányzat választhat, hogy
e törvény és a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet térségi területfelhasználási és övezeti
szabályait, vagy a 2019. március 14-én hatályos Országos Területrendezési Tervről, Budapesti
Agglomeráció Területrendezési Tervéről és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervéről
szóló törvények térségi területfelhasználási és övezeti szabályait alkalmazza. A településrendezési
eszközök e bekezdés szerinti módosítása nem mentesíti a települési önkormányzatot a 91. § (2)
bekezdésében, 92. § (1) bekezdésében és 93. § (1) bekezdésében foglalt kötelezettségének teljesítése
alól.
(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszköz tekintetében az
olyan beépítésre szánt területet, amelyet a jogszerűen elfogadott településrendezési eszköz e törvény
kihirdetése előtt már beépítésre szánt területnek nyilvánított, továbbra is ilyen területnek kell tekinteni,
kivéve, ha ez a terület a 2. melléklet szerinti Ország Szerkezeti Tervében a 4/1-4/11. melléklet szerinti
országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok vagy egyedi építmények területére esik.
(3) A 4/1-4/11. mellékletet az e törvény hatálybalépését követően indult közigazgatási hatósági
eljárásokban alkalmazni kell.”
62. Településrendezési eszköz készítése e törvénnyel összhangban nem álló megyei területrendezési
terv esetén
91. § (1) A megyei területrendezési terveknek az e törvénnyel való összhangba hozataláig a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál
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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,
A tervezési területet országos infrastruktúra hálózat nem érinti.
b) a megyei területrendezési tervben megállapított térségi területfelhasználási kategóriákon belül a 11.
§ előírásait kell alkalmazni,
A tervezési területet a megyei terv települési térségben határozza meg.
11. § d) pont: „A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák
területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során …
d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység
kijelölhető;
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,
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,
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,
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 megyei terv jelenleg a tervezési területet érintően, kizárólag a kiváló termőhelyi adottságú
erdőterület övezetet állapít meg, amelyet a tervezés során nem kell figyelembe venni.
g) azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket e törvény vagy a 88. § (2)
bekezdés a) 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. § (2) bekezdésében és 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell lehatárolni, és
rájuk e törvény övezeti előírásait kell alkalmazni.
A tervezési területet a Trtv. – ben az erdők övezete érinti, a végrehajtási MvM rendelet alapján a
területet továbbá az erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti.
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(2) A megyei területrendezési terv hatálya alá tartozó településrendezési eszközöket e törvény
hatálybalépésétől számított 2 éven belül felülvizsgálni és szükség esetén módosítani kell.
Az alkalmazandó Országos Övezetek a Trtv. 6.§. paragrafusa alapján:
„a) 3/1. melléklet az ökológiai hálózat magterületének övezetét, az ökológiai hálózat ökológiai
folyosójának övezetét és az ökológiai hálózat pufferterületének övezetét,
b) 3/2. melléklet a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezetét,
c) 3/3. melléklet az erdők övezetét,
d) 3/4. melléklet a világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett
településeket,
e) 3/5. melléklet a honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett településeket.
(3) A jó termőhelyi adottságú szántók, az erdőtelepítésre javasolt terület, a tájképvédelmi terület, a
vízminőség-védelmi terület, a nagyvízi meder és a VTT-tározók övezetét a területrendezésért felelős
miniszter a 19. § (4) bekezdésben meghatározott rendeletében állapítja meg.”

Trtv – új OTrT

AZ 2. MELLÉKLET AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE

A RENDEZÉSSEL ÉRINTETT TERÜLETET AZ ORSZÁG
SZERKEZETI TERVE TELEPÜLÉSI TÉRSÉGBEN HATÁROZZA
MEG.
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: ORSZÁGOS ÖVEZETEK

3/1.

MELLÉKLET

AZ

ÖKOLÓGIAI

HÁLÓZAT

MAGTERÜLETÉNEK ÖVEZETE, AZ ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT
ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓJÁNAK ÖVEZETE ÉS AZ ÖKOLÓGIAI
HÁLÓZAT PUFFERTERÜLETÉNEK ÖVEZETE

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉSI TÉRSÉGET NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET AZ TRTV. SZERINT
NEM ÉRINTI.

3/2. MELLÉKLET A KIVÁLÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ
SZÁNTÓK ÖVEZETE

AZ ÖVEZET AZ TRTV. SZERINT TÖRÖKSZENTMIKLÓS
KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT NEM ÉRINTI.
A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET A TRTV SZERINT
NEM ÉRINTI.

3/3. MELLÉKLET AZ ERDŐK ÖVEZETE
AZ ÖVEZET TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSÁT ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET A TRTV. SZERINT
KIS MÉRTÉKBEN ÉRINTI.
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3/4. MELLÉKLET A VILÁGÖRÖKSÉGI ÉS VILÁGÖRÖKSÉGI
VÁROMÁNYOS TERÜLETEK ÖVEZETE ÁLTAL ÉRINTETT
TELEPÜLÉSEK

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET A TRTV. SZERINT
NEM ÉRINTI!

3/5. MELLÉKLET A HONVÉDELMI ÉS KATONAI CÉLÚ
TERÜLET ÖVEZETE ÁLTAL ÉRINTETT TELEPÜLÉSEK.
AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!
A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET A TRTV SZERINT
NEM ÉRINTI!

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelete a területrendezési tervek
készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról, Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 88. § (2) bekezdés a)–d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés 16. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendeli el:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A területrendezési tervek kiegészítő övezetei
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1. § (1) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény
(a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) bekezdésével összhangban, az Országos Övezeti Terv részét képező, e
rendeletben
megállapított országos övezetek a következők:
a) az 1. melléklet szerinti jó termőhelyi adottságú szántók övezete (a tervezési területet nem érinti),
b) a 2. melléklet szerinti erdőtelepítésre javasolt terület övezete (a tervezési területet nem érinti),
c) a 3. melléklet szerinti tájképvédelmi terület övezete (a tervezési területet nem érinti),
d) a 4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezete (a tervezési területet nem érinti),
e) az 5. melléklet szerinti nagyvízi meder övezete (a tervezési területet nem érinti),
f ) a 6. melléklet szerinti VTT-tározók övezete. (Törökszentmiklós közigazgatási területét nem érinti)

A Trtv. 19. § (4) bekezdésével összhangban, az Országos Övezeti Terv részét képező, 9/2019. (VI. 14.)
MvM rendeletben megállapított országos övezetek

AZ 1. MELLÉKLET SZERINTI JÓ TERMŐHELYI ADOTTSÁGÚ
SZÁNTÓK ÖVEZETE

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉSI TÉRSÉGET NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI.

A 2. MELLÉKLET SZERINTI ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT
TERÜLET ÖVEZETE

AZ ÖVEZET FŐKÉNT TÖRÖKSZENTMIKLÓS BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLETEIT ÉRINTI.
A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI.
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A 3. MELLÉKLET SZERINTI TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET
ÖVEZETE,
AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉSI TÉRSÉGET NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI

A 4. MELLÉKLET SZERINTI VÍZMINŐSÉG-VÉDELMI TERÜLET
ÖVEZETE

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉSI TÉRSÉGET NEM ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI

AZ 5. MELLÉKLET SZERINTI NAGYVÍZI MEDER ÖVEZETE,

AZ ÖVEZET TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÉSZAKI RÉSZÉN A TISZA
FOLYÓ VONALÁBAN ÉRINTI!

A TERVEZÉSI TERÜLETET AZ ÖVEZET NEM ÉRINTI!
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A 6. MELLÉKLET SZERINTI VTT-TÁROZÓK ÖVEZETE.

AZ ÖVEZET A TELEPÜLÉS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT
NEM ÉRINTI!

A Trtv Országos övezetei és az MvM rendeletben megállapított országos övezetek figyelembevételével
megállapítható, hogy a vizsgált területet kizárólag az erdők övezete térségi övezet érinti.
Az övezet tekintetében az alábbi követelmények érvényesek, amelyeket a tervezés során figyelembe
kell venni:
Trtv. „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 Országos Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve 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.”
„4.§ 9. erdőtelepítésre javasolt terület övezete: a területrendezésért felelős miniszter rendeletében
megállapított, kiemelt térségi területrendezési terv esetében a területrendezésért felelős miniszter
rendeletében, valamint a megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe olyan területek
tartoznak, amelyeknek erdőgazdálkodásra való alkalmassága termőhelyi viszonyaik alapján kedvező és
az erdőtelepítés környezetvédelmi szempontból szükséges vagy indokolt;”
A Trtv. új, beépítésre szánt terület kijelölésére vonatkozó előírásait a tervezés során nem kell figyelembe
venni, tekintettel arra, hogy a térségi területfelhasználás és a térségi övezeti rendszerrel összefüggő
előírásokon kívül, a tervezés során az OTrT előírásait kell alkalmazni.
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4.5. Az Étv. vonatkozó előírásai
Jelen tervezés során az erdőterületek tervezési területen belül történő „áthelyezése” okán, új
beépítésre szánt terület kijelölése történik. Az új beépítésre szánt terület kijelölésével összefüggésben
az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) a
tervezés és az egyeztetés során figyelembe veendő rendelkezéseket állapít meg, az alábbiak szerint:
Étv. 7. § (3) bekezdés b) pont: „újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település
közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e
törvény végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,”
Étv. 8. § (2a) „Új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló településrendezési eszköz készítése vagy
módosítása esetén az állami főépítész a záró szakmai véleményezés során a településrendezési eszköz
tervezetét véleményezésre megküldi az országos főépítésznek. Az országos főépítész 15 napon belül adja
ki a nyilatkozatát, a határidő jogvesztő. A záró szakmai vélemény kiadására meghatározott határidőbe
nem számít bele az országos főépítész nyilatkozatának kiadására rendelkezésre álló 15 napos
határidő.”
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5.

A TERVEZÉSI TERÜLETRE HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
5.1. Törökszentmiklós Város hatályos Településszerkezeti terve

Törökszentmiklós Város hatályos Településszerkezeti terve a 108/2005. (VI.23.) K.t. határozattal került
megállapításra.
Törökszentmiklós Város hatályos Településszerkezeti tervének kivonata
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Törökszentmiklós településszerkezeti terve alapján, a terület főként kereskedelmi-, szolgáltató gazdasági „Gksz” területfelhasználásban van, a Tenyői út mentén egy keskeny sávban „E” erdőterület
felhasználás és a terület délkeleti részén mezőgazdasági területfelhasználás található, a terület DK-i
része kertes mezőgazdasági terület területfelhasználásban van.
A módosítás hatálya alá vont terület nem áll természetvédelmi oltalom és egyéb, épített és régészeti
örökségvédelmi oltalom alatt sem.
5.2. Törökszentmiklós Város hatályos Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) és Szabályozási terve
(SZT), a 21/2005. (VII.1.) Önkormányzati rendelet tervezési területre vonatkozó kivonata

A Szabályozási terv által a terület kereskedelmi, szolgáltató - gazdasági terület, Gksz-2 jelű építési
övezetbe, védelmi erdő, Ev jelű övezetbe és MK-1 jelű kertes mezőgazdasági övezetbe sorolt, melyre a
HÉSZ alábbi rendelkezései vonatkoznak.
Az SZT a tervezési terület vonatkozásában Ev, MK-1 és Gksz-2 jelű övezeteket és építési övezetet
állapít meg, illetve tervezett szabályozási vonalat közlekedési célú közterület megvalósítása
érdekében. Az SZT a tervezési területre védelmi és korlátozó szabályozási elemet nem állapít meg. Az
SZT 400 kV-os elektromos hálózati elemet jelöl, a védőtávolság meghatározása nélkül.
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A HÉSZ legfőbb vonatkozó előírásai:
„5. §.
A telekalakítás szabályai
(1) A területfelhasználási egységeken belüli telek-alakítások csak a Szabályozási Terv figyelembe vételével
végezhetők.
(2) Új építési telek esetén a jelen rendeletben meghatározott legkisebb telekméretnél (terület, szélesség,
mélység) kisebb telek kialakítását nem lehet engedélyezni.
(3) A telkek egyszerű körvonalú, könnyen beépíthetők lehetnek. Nyúlványos (nyeles) telek újonnan nem
alakítható ki.
(4) A jelentős mértékben átépítésre kerülő területek esetében az építési hatóság a telekalakítás kezdeményezőjét
az 1997. évi LXXVIII. Tv. 24. § (3) bekezdése alapján az utak és közművek létesítésére és üzembehelyezésére,
vagy a létesítés és üzembehelyezés költségeinek viselésére kötelezheti.
6. §.
Építésre alkalmas telkek kialakításának feltételei
(1) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása a szabályozási terven jelöltek szerint megváltozik
(telekalakítás), csak a változásnak megfelelően engedélyezhető a telekalakítás.
(2) A HÉSZ érvényességi területén belül beépítésre szánt telkek megközelítését közterületről, vagy magánútról
biztosítani kell.
(3) Amennyiben a beépítésre nem szánt területeken az OTÉK és a HÉSZ előírásainak betartásával épület
építésére kerül sor, úgy a megközelítést a (2) bekezdés szerint kell biztosítani.
(4) Valamennyi övezetben elhelyezhetők:
- a nyomvonal jellegű építmények és műtárgyaik, a külön jogszabályok és a HÉSZ előírásainak keretei között,
- a köztárgyak,
- a kutatást és az ismeretterjesztést szolgáló épületnek nem minősülő építmények,
- a honvédelmet és a belbiztonságot szolgáló műtárgyak,
- a nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők, ha azok a terület használatát nem korlátozzák.
7. §
Általános építmény-elhelyezési előírások
(1) Építési telken és területen építmény akkor helyezhető el, ha:
- az építmény, továbbá a szomszédos ingatlanok és építmények rendeltetésszerű és biztonságos használata
biztosított,
- személy és közszolgálati járművek (tűzoltó, mentő stb.) által megközelíthető,
- a rendeltetésszerű használathoz szükséges infrastruktúra – energia, ivóvíz – (szükség esetén technológiai víz)
ellátás biztosítható és használatával az ellátó rendszer működésében zavart nem okoz,
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- a keletkező szennyvíz ártalommentes elvezetése vagy elhelyezése, és a csapadékvíz elvezetése biztonságosan
megoldható,
- az építmény:
- nem befolyásolja károsan a föld alatti vizek szintjét, mozgását és tisztaságát,
- a levegő minőségét,
- a zajvédelmi rendeletekben előírt határ-értékeknél nagyobb zajterhelést nem okoz.
(2) Épület csak olyan telken helyezhető el, amelynek közterületről vagy magánútról gépjárművel közvetlenül
történő megközelíthetősége biztosított.
(3) Meglévő épületen csak akkor végezhető építési tevékenység, ha jelen szabályzatban foglaltaknak
megfelelnek, ill. az építési tevékenységnél az előírások teljesíthetőek. Az engedély nélkül, vagy az engedélytől
eltérően épített építmények csak akkor kaphatnak végleges fennmaradási engedélyt, ha a jelen szabályzat
előírásait maradéktalanul teljesítik.
(4) A meglévő épület használati módját csak úgy lehet megváltoztatni, ha a használati mód megváltoztatása
után nem jön létre olyan állapot, amely az OTÉK és a HÉSZ előírásaival ellentétes.
(5) Az állattartással kapcsolatos előírásokat a város Önkormányzatának külön rendelete szabályozza.
(6) A fentieken túl figyelembe kell venni a VI. fejezetben lévő előírásokat is.
(7) Az építési övezetekben a kialakítható (még nem, vagy jellemzően nem beépített, ill. átalakításra szánt)
területeken a telkek kialakításának szabályait a vonatkozó építési övezeti előírások szerint kell alkalmazni. (19.§30.§)
(8) Az építési övezetekben a már kialakult területeken a (7) bekezdésben hivatkozott előírástól az alábbiak
szerint lehet eltérni:
a.) Ha a telek jelenlegi beépítettsége meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület felújítható, de sem
a beépítettség, sem az építménymagasság nem növelhető.
b.) Ha a telek jelenlegi területe kisebb, mint az övezetre előírt (azaz a kialakítható terület), akkor a telek csak
akkor építhető be, ha az épület elhelyezésére vonatkozó szabályok (tűztávolság, oldal-, elő-, és hátsókert
méretek) betarthatók. A jelenlegi telekméretek tovább nem csökkenthetők.
c.) Ha a telek jelenlegi építményeinek magassága meghaladja az övezetre előírtat, akkor a meglévő épület
felújítható, de átépítés esetén az új épület magassága nem haladhatja meg a szomszédos épületek
építménymagasságának az átlagát.
d.) Ha a telek jelenlegi beépítési módja nem felel meg az övezetre előírtaknak, vagy az előírás szerinti beépítési
mód a szomszédos telken kialakult állapot miatt átépítésnél, vagy új épület elhelyezésénél nem érvényesíthető,
akkor az építési hatóság meghatározhatja az övezeti előírástól eltérő beépítési módot, az 1997. évi LXXVIII. évi
tv. 18.§ (2) bekezdés szerinti illeszkedési elvnek megfelelően az építménymagasság, beépítettség előírásánál, a
közvetlenül érintett telkek ( 2-2 db), ill. a kialakult (meglévő) építmények paramétereinek figyelembe vételével.
(9) Az egyes telkeken az épületek elhelyezésekor a szabályozási tervben jelölt, vagy jelen szabályzatban
meghatározott építési helyet, ezek hiányában az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:
a.) Meglévő állapot esetén az utcában kialakult jellemző előkertet kell figyelembe venni, ami egyben a kötelező
építési vonal is.
b.) Az előkert új utcanyitás esetén 5 m. Ez egyben a kötelező építési vonal is, ami jelen esetben egybe esik az
építési hely utca felé eső építési határvonalával.
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c.) Az oldalkert – szabadonálló beépítés esetén – az építménymagasság fele, de legkevesebb 3 méter. Ez egyben
a kötelező építési vonal is, ami jelen esetben egybe esik az építési hely építési határvonalával.
d.) Az oldalkert – oldalhatáron álló beépítés esetén – az építménymagasság, de legalább 6 méter.
e.) Az oldalkert – oldalhatáron álló földszintes beépítés esetén - 4 méter lehet, ha az oldalkertre az épületnek
nincsenek nyílásai (tűzfalas kialakítás).
(10) Oldalhatáron álló beépítés esetén kettőnél több rendeltetési egységű építmény nem építhető. Ilyen igény
esetén előzetes elvi építési engedélyt kell kérni a településrendezési előírások (pl. a telek rendeltetése,
beépíthetősége, az építmény el-helyezhetősége) tisztázása céljából és az 1997. évi LXXVIII. tv. 18.§ (2)
bekezdésében meghatározott illeszkedési elv szerint kell eljárni.
(11) Telken építmény (lakó, nem lakás céljára szolgáló, gazdasági, állattartási) csak építési helyen belül
helyezhető el
(12)[13] A kötöttpályás közlekedési területtel (Kök övezet) érintkező lakótelkek hátsókertje 10,00 méter, melyben
épület, építmény nem helyezhető el, fenti területet védő funkciót betöltő zöldterületként kell fenntartani.
(13)[14] A szabályozási tervlapon jelölt országos vízminőség védelmi terület övezetében keletkezett szennyvizek
belterületen csak szennyvízcsatorna hálózatra történő rákötéssel és szennyvíztisztítással kezelhetők, külterület
beépítésre szánt területein zárt, szigetelt szennyvíztározó építése, továbbá a szennyvíz szippantással történő
kijelölt szennyvíztelepre szállítása kötelező.”
III. FEJEZET
Építésügyi követelmények
8. §.
Építmények elhelyezésének feltételei
(1) Építési engedély csak az OTÉK 1.§ (2) bekezdésének és a jelen rendeltben előírt feltételeknek megfelelő
telekre adható.
(2) Azokon a területeken, ahol a terület felhasználása és építési övezete a Szabályozási terv szerint megváltozik,
telekalakítás és építés csak a változásnak megfelelően engedélyezhető.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően az építés és telekalakítás a szabályozási tervtől eltérő
területhasználat esetén csak a 6.§ 2 bek. szerint engedélyezhető.
(4) A külön rendelettel elrendelt változtatási tilalom alá eső területen építési telket alakítani, építési
tevékenységet folytatni, arra engedélyt adni, valamint értéknövelő változtatást végezni az életveszély
elhárításán kívül nem lehet.
(5) Állattartó épület építése az építési helyen belül, és a tevékenységhez kapcsolódó építmények létesítése az
övezeti előírások és a város állattartási rendeletének együttes alkalmazásával engedélyezhető.
(6) A Településszerkezeti tervben távlati fejlesztésre kijelölt területek végleges hasznosításáig az ingatlanok
használata - átmenetileg - a jelenlegi rendeltetésüknek megfelelően történhet.
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(7) A képviselőtestület az egyes építményekkel, építési munkákkal és építési tevékenységekkel kapcsolatos
hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. §-ában meghatározott építési
munkák körét bővíti, és az alábbi építési munkákat is az engedélyköteles építési munkákhoz sorolja a kijelölt
műemléki környezetben, valamint a lehatárolt helyi értékvédelmi területen belül:
Az építmények felületképzésének átalakítása, felújítása, színezése.
Az építmények közterületről és közterületként használt területekről látszó homlokzati felületein a 2 m 2-nél
nagyobb reklámfelület csak építési engedéllyel létesíthető. Az építési engedélyezési tervnek tartalmaznia kell a
reklámhordozó műszaki terveit, ill. a homlokzati tervrajzot, és fotót a létesítményről.
Minden 50 m2 területet meghaladó térburkolat.
(8) Az építési engedélyhez kötött építési munkák esetében a helyi építészeti védelem alá vont épületek esetében
felmérési tervdokumentációt kell készíteni, mely tartalmazza az eltérő szintek (a pince- és a tetőtéri szint is)
alaprajzain túl az épület jellemző metszeteit, homlokzatait is. A felmérési tervnek továbbá tartalmaznia kell
fotódokumentációt, melyen a védett épület külső és belső értékei megjelennek. A felmérési tervnek ki kell
terjednie az építészeti értékek, homlokzatképzés, belső kialakítás, az épülethez tartozó eredeti kiegészítők
(kapuk, ablakok, ajtók) részleteire is. Az épületek átalakításánál az eredeti állapotok visszaállítására kell
törekedni, illetve az értékeket meg kell őrizni. Utcaképi tervet kell készíteni, melyet fotódokumentációval kell
kiegészíteni.
(9) Kereskedelmi, szolgáltató, valamint vendéglátó tevékenység céljára közterületen új épület, pavilon
elhelyezése csak az építési vonalakat meghatározó elvi építési engedély alapján engedélyezhető.
(10) A fentieken túl figyelembe kell venni a VI. fejezetben lévő előírásokat is.”
…
„VI. FEJEZET
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK, ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK,
ÖVEZETEK SZABÁLYOZÁSA
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK (ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK)
19. §.
A területre vonatkozó általános előírások
(1) A beépítésre szánt területeken építési telket kialakítani a terv kötelező erejű szabályozási elemeinek
betartásával lehet.
(2) Az épületek az építési helyen belül az építési vonalig helyezhetők el.
(3) A beépítésre szánt területek övezeti kódjának létrehozása az alábbiak szerint történt:
Pl. az övezet jele: Lf-1 – ahol
Lf - területfelhasználási kategória
1 – a lehetséges építési övezet jele a segéd táblázat szerint, melyben szabályozva van:
- a beépítés módja
- a telek kialakítható legkisebb mérete (m2)
- a max. beépítés beépítési arány (%)
- az építménymagasság (m)
- a max szintterületsűrűség
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- min. zöldfelület aránya (%)
A területfelhasználási egység jelei:
A területfelhasználás
Nagyvárosi lakóterület
Kisvárosi lakóterület
Kertvárosi lakóterület
Falusi lakóterület
Vegyes terület településközpont
Vegyes terület központ
Gazdasági terület - kereskedelmi,
szolgáltató
Gazdasági terület - ipari
Mezőgazdasági üzemek (telepek)
területe
Üdülő terület
Hétvégi üdülőterület
Különleges terület

Jel
Ln
Lk
Lke
Lf
Vt
Vk
Gksz
Gip
Gmg
Üü
Üh
Kü

A beépítési mód jelei:
Beépítési mód
Jel
Szabadon álló beépítés
Sz
Oldalhatáron álló beépítés
O
Ikres beépítés
Ikr
Zártsorú,
hézagosan
zártsorú
Z
beépítés
19. § Beépítésre szánt területeken – az építési övezetekben, építési használati célból - az építési telkekre
meghatározott szabályozás összefoglaló táblázata (kivonat)
Területfelhasználási egységek
építési használata

Az építési telek

Beépítés
Sajátos használat
jellege
szerinti terület
Általános használat
szerinti
( a beépítés jellege
szerinti terület
építési
)
övezeti
jele
jele
Gksz-1
Kereskedelmi,
szolgáltató
Gksz-2
Gksz
Gksz-3
Gip-1
GAZDASÁGI
Ipari
Gip-2
TERÜLET
Gip
Gip-3
Mezőgazdasági
üzemek (telepek) Gmg
Gmg

Kialakítható Legnagyobb
Beépítési
Beépítési módja
legkisebb
beépítettsége
mód jele
területe (m2) (%)

Építmények
legnagyobb
építménymagassága
(m)

Megengedett
legnagyobb
szintterület
sűrűség

Legkisebb
zöldfelület
(%)

szabadonálló
szabadonálló
kialakult
szabadonálló
szabadonálló
kialakult

SZ-1
SZ-2
K
SZ-1
SZ-2
K

1 000
2 000
500
2 000
3 000
1 500

55
45
60
45
40
60

7,5
9,0
K
9,0
12,5
K

2,00
1,50
2,50
1,50
1,50
2,00

40
40
20
40
40
30

szabadonálló

SZ

2 000

45

12,5

1,50

30

K= kialakult (meglévő telek, építménnyel beépített telek)
* = kizárólag a telek területének nagyságában eltérő
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az alábbi táblázat tartalmában kivonat

Gazdas
ági
terület

Beépítés jellege
szerinti építési övezet
jele

[21]

Sajátos
használat szerinti terület
(a beépítés jellege, jele)

Általános
használat szerinti
terület

Terület
Az építési telek
felhasználási egységek
építési használata

Kereskedelm
i-szolgálta-tó
Gksz

Gksz-1
Gksz-2
Gksz-3
Gksz-4
Gksz-5

Kereskedelmi,
szolgáltató
Gksz

Beépítési módja

Beépítési
mód jele

szabadonálló
szabadonálló
kialakult
szabadonálló
szabadon-álló

SZ-1
SZ-2
K
SZ-4
SZ-1

Kialakítható
legkisebb
területe
(m2)

Legnagyobb
beépítettsége

Építmények legnagyobb
építmény
magassága

1 000
2 000
500
5 000
2000

55
45
60
30
60

7,5
9,0
K
6,0
12,5

Megengedett legna- Legkisebb
gyobb
zöldfelület
szintterület
sűrűség

2,00
1,50
2,50
1,2

40
40
20
30
20

„(4) A város lakóterületi telkein az épületek az alábbiak figyelembevételével kerülhetnek elhelyezésre:
- A Szabályozási Terv alapján előírt építési helyen (az elő- oldal- és hátsókerttel csökkentett
telekméreten) belül a maximális beépítési %-nak megfelelő nagyságú területtel építhető be, de ez az
érték nem lehet több, mint 500 m2.
- Az utcai telekhatártól számított 40 méteren túli telekrész egyik lakóövezetben sem építhető be.
(5) A kötelező építési vonal – ha a Szabályozási Terv másképp nem rendelkezik – az építési hely
közterület felé eső határvonala. Sarokbeépítésnél mindkét közterületi határvonal figyelembeveendő.
(6) Az egyes építési övezetekben meghatározott kialakítható legkisebb telekméretet minden
telekalakítással újonnan kialakított építési telek esetében be kell tartani.
(7) A város területén az előírt építmény magasságtól eltérő magasságú tornyok ill. nagy méretű
kémények csak az igényelt technológia függvényében az alábbi övezetekben létesíthetők:
- Településközpont vegyes terület (Vt)
- Kereskedelmi, szolgáltató terület (Gksz)
- Gazdasági-Ipari terület (Gip-1 ill. Gip-2 övezet)
- Mezőgazdasági üzemek (telepek) területe (Gmg)
- Különleges terület (Kü)
(8) Terepszint alatti építmény – a közművek és közműépítmények kivételével – a legnagyobb beépítés
nagyságát meghaladó mértékben csak az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb
zöldfelület megvalósításával, és csak akkor engedélyezhető, ha a terepszinttől számított magassága az
1,0 m-t nem haladja meg.
(9) A tető hajlásszöge a környezethez illeszkedően választható meg.
(10) Nagyvárosi lakó-, és Településközponti vegyes területen lévő többszintes épület garázsszintjén a
gépkocsitároló rendeltetésének megváltozása csak a változás miatt megszűnt és az új funkciónak
megfelelő számú férőhely egyidejű kialakítása mellett engedélyezhető.”

…
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„GAZDASÁGI TERÜLETEK
26. §.[31]
Gazdasági területek - kereskedelmi, szolgáltató - (Gksz)

(1) A kereskedelmi-, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi
célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi, gazdasági területen elhelyezett övezetek:
- Gksz-1 – szabadonálló, telekméret min. 1000 m2
- Gksz-2 – szabadonálló, telekméret min. 2000 m2
- Gksz-3 – kialakult, telekméret min. 500 m2
- Gksz-4 – szabadonálló, telekméret min. 5000 m2
- [32]Gksz-5 – szabadonálló, telekméret min. 2000 m²
(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:
- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló
lakások
- igazgatási és egyéb irodaépület
- üzemanyagtöltő
- sportépítmény
(4) A kereskedelmi, szolgáltató területen kivételesen elhelyezhető:
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- egyéb közösségi szórakoztató épület.
(5) A fentieken túlmenően figyelembe kell venni a 7.é 8. §-ban foglalt előírásokat és feltételeket.
26/A §[33]
A Gksz-4 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet (Törökszentmiklós vendéglátó, kiszolgáló
létesítményeinek területei)
(1) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, az építési helyen kívül is:
a) közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy;
b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal),
c) kirakatszekrény, (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel);
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d) kerti építmény (pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 mnél nem magasabbra
emelkedő lefedés nélküli terasz),
e) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
f) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel,
g) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
h) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
i) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.
(2) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 35 m lehet.
(3) Az építési övezet területén az előkert minimum 10 méter, az oldalkert minimum 5 méter, a hátsókert
minimum 10 méter nagyságú.
(4) Az építési övezetekben megadott legnagyobb építménymagasság értékét csak az övezetben
megengedett tevékenységhez szükséges, alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények valamint a
hírközlést szolgáló antennatornyok létesítése esetén szabad meghaladni.
(5) A módosítással érintett telkek megközelítését a 42.103 jelű bekötőútról és a 4. számú főútról kell
megoldani.
(6) A beültetési kötelezettségre kijelölt telekrészeken a többszintes – fás, cserjés-növénytelepítést a
magasépítési munkák befejezésével egyidejűleg kell elvégezni.”

…
„36. §.
Erdőterületek (E)
(1) Az erdőterület erdő céljára szolgáló terület.
(2) Az erdőterület az erdő elsődleges rendeltetése szerint:
- Ev – védelmi ill. Védőerdő
- Ee – turisztikai erdő lehet
- Eg – gazdasági erdő
(3) Az erdő egyes rendeltetései egymástól elválaszthatatlanok, ezért az erdő-gazdálkodási tevékenység
során e rendeltetésekre egyidejűleg kell tekintettel lenni.
(4) Az erdők elsődleges rendeltetését az erdészeti hatóság állapítja meg, az erdő elsődleges
rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság engedélyezi.
(5) Az erdők elsődleges rendeltetésének megváltoztatását az erdészeti hatóság engedélyezi,
megváltoztatása az erdőgazdasági üzemtervekben történik, melynek kialakításában a
Településszerkezeti és Szabályozási Tervben meghatározott elsődleges rendeltetéseket figyelembe kell
venni, azokat az erdőgazdasági ütem-tervekben fokozatosan át kell vezetni. Az elsődleges rendeltetés
megváltoztatásakor kizárólag az új elsődleges rendeltetés szerinti szabályozási előírások alkalmazhatók.
(6) Erdő természetbeni megosztásához, művelési ág változtatáshoz, tulajdoni kezelői jog változáshoz,
belterületbe csatoláshoz, fakivágáshoz, erdőtelepítéshez, felújításhoz, erdőterület igénybevételéhez az
erdészeti hatóság előzetes engedélye szükséges.
(7) A védelmi célú erdők elsődleges rendeltetése a lakott területek védelme. A védelmi rendeltetésű
erdőterületen épület nem helyezhető el.
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(8) A 10 ha-t meghaladó turisztikai erdő területén legfeljebb 5%-os beépítettség mellett a
rendeltetésszerű használathoz és fenntartáshoz szükséges építmény helyezhető el.
(9) Az erdőterületen az övezeti előírások betartása mellett elhelyezhetők:
- a területfelhasználási egységhez tartozó közutak, közterek és gépjármű várakozóhelyek,
- közművek (szennyvíztisztító és komposztáló telepek kivételével),
- nyomvonal jellegű vezetékek (a külön jogszabályok keretei között),
- geodéziai, turisztikai jelek,
- köztárgyak,
- nyilvános illemhelyek, hulladékgyűjtők,
- kutatás és az ismeretterjesztés építményei,
- vadgazdálkodás célját szolgáló létesítmények,
- termékvezeték és műtárgyai.
(10) A gazdasági rendeltetésű erdő övezetben a terv jóváhagyása előtt meglévő erdőterületek közé
ékelődő tanyák (lakó- és gazdasági) épületei megtarthatók, felújíthatók. A beépítettség – a
teleknagyságtól függetlenül – egy alkalommal, max. 25 m2 hasznos alapterületű lakóhelyiséggel
bővíthető.
37. §.
Mezőgazdasági területek (M)
(1) A mezőgazdasági terület a növénytermesztés és az állattenyésztés, továbbá az ezekkel kapcsolatos
termékfeldolgozás és tárolás építményei elhelyezése céljára szolgáló terület.
(2) Mezőgazdasági területek:
- Általános mezőgazdasági terület
- Szántó
- Má - 1
- Rét-legelő terület
- Má – 2
- Kertes mezőgazdasági terület
- Kertes terület
- Mk - 1
- Szőlő-gyümölcsös
- Mk - 2
(3) A mezőgazdasági rendeltetésű területen az OTÉK 29.§ szerinti építmények helyezhetők el.
(4) A mezőgazdasági terület övezeteiben a terv jóváhagyása előtt már meglévő lakó- és gazdasági
épületek (tanyák) - a kialakult beépítettségtől függetlenül – megtarthatók és felújíthatók (amennyiben
egyéb ható-sági előírásoknak megfelelnek), illetve ha a jelen előírásokban foglaltak és a megengedett
beépítési százalék azt lehetővé teszi. Az érintett telken – az OTÉK 29.§ (3) bekezdésében foglaltak
betartása mellett - egy alkalommal a lakóház maximum 25 m2 hasznos alapterületű lakóhelyiséggel
történő bővítésére is adható építési engedély.”
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6. TÁJHASZNÁLAT, TÁJSZERKEZET, ZÖLDFELÜLET - VIZSGÁLAT
6.1. Táj- és természetvédelem
Országos- és helyi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték,
emlék
A módosítás hatálya alá vont területen belül, országosan védett, vagy védelemre tervezett
természeti terület, természeti érték, valamint a természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvény (Tvt.) 23.§ (2) bekezdés szerinti ex lege védett terület nincs.
Nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület
A módosítás hatálya alá tartozó terület nem tartozik az európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet hatálya alá, a
terület nem része az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) Korm. rendelet szerinti EU-normatívák alapján
meghatározott „Natura 2000” területeknek.
Országos ökológiai hálózat övezetei
A módosítás hatálya alá tartozó terület nem érintett a Trtv. 3/1. mellékletén kijelölt Országos
Ökológiai Hálózat, azon belül a magterület, az ökológiai folyosó területe és a pufferterület
övezetével.
6.2. Tájhasználat, zöldfelületek
A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályairól szóló 9/2019.
(VI. 14.) MvM rendelet a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.) 19. § (4) bekezdésével összhangban, az
Országos Övezeti Terv részét képező tájképvédelmi terület övezete a módosítás hatálya alá
vont területet nem érinti.

A Nébih Erdőtérképén elérhető adatbázis alapján, a tervezési területen erdőtervezet az
Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők is találhatók, amely erdőtagok területe egy,
a 6363/E erdőtag kivételével valójában betelepített erdő, fás terület. A 6363/E erdőtag
területén sem erdő, sem fás növényzet nincs, az erdőtag majdnem teljes területét beépítették
a 3. számú épülettel. A területen lévő adattári erdők védelmi célú elsődleges rendeltetésűek.
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Az egyes beépített telkek zöldfelületeit, kertrészeit, telekhatártól függetlenül, egymással
összefüggően, részben fátlan gondozott gyepfelületként, részben a délen lévő épületekhez
kapcsolódóan művelt mezőgazdasági területként hasznosítják.

7. KÖZLEKEDÉS VIZSGÁLAT
A közlekedés vizsgálat tartalmi elemet az Alátámasztó javaslat 6. fejezete tartalmazza.

8. KÖZMŰELLÁTÁS VIZSGÁLAT
Közmű adottságok
A tervezési terület Törökszentmiklós beépített területén, annak déli részén helyezkedik el. A
terület jelenleg már beépítetett, amelyet a Tenyői út és mezőgazdasági területek határolnak.
A területet határoló Tenyői út nyomvonalán, a települést ellátó közműszolgáltatók hálózatai
üzemelnek, a terület közműellátása ezekről történik.
A tömböt a funkciók szerint részben mezőgazdasági, részben gazdasági funkciójú területek,
valamint közlekedési létesítmények határolják. Topográfiai szempontból a terület sík.
A vizsgált tömb és a mellette lévő létesítmények közműellátására a település közüzemi
hálózatairól épült ki a vízellátás, a szenny- és csapadékvíz elvezetés, a villamosenergia ellátás és
a gázellátás, valamint a távközlés. A tervezési terület csapadékvíz elvezetése nyílt szikkasztó
árkos rendszerű.
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9. KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JELLEMZŐI, VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK, KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT
SZÜKSÉGESSÉGE
9.1. Földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek védelme
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján, Törökszentmiklós érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik.
A területen a földtani közeget, a felszíni és felszín alatti vizeket érintő szennyezés,
kármentesítés nem ismert.
A módosítás hatálya alá tartozó területen az ingatlan-nyilvántartás és a kialakult, beépítéssel
járó más célú hasznosítás nincs összhangban. A módosítás alapvetően a rendezett jogi és
természetbeni állapot megteremtésére irányul, azt kívánja segíteni. A módosítás kapcsán
érintett termőföldek más célú hasznosítása részben már megtörtént, illetve a helyhez kötöttség
okán indokolt, a termőföld védelmével kapcsolatos törvényi és rendeleti előírások egyidejű
figyelembevételével.
A terület nem érintett a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendeletben az Országos Övezeti Terv részét
képező 4. melléklet szerinti vízminőség-védelmi terület övezetének lehatárolt területével.
9.2. Levegő-tisztaság védelem
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
meghatározása szerint Törökszentmiklós területe, az ország légszennyezettség szempontjából
nem kiemelt, 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.
A település területén nincs telepített légszennyezettség-mérő és pollenmérő állomás, így a
levegő aktuális állapotára vonatkozóan mért értékek nem állnak rendelkezésre.
A térség levegőminőségi állapotát, szennyezettségét a regionális háttérszennyezettség,
valamint a térségben található légszennyező források együttes hatása alakítja ki, jelentősen
befolyásolják az aktuális meteorológiai viszonyok, a domborzat és a növényborítottság is.
A település közigazgatási területén több ipari jellegű, pontszerű légszennyező forrás van, melyek
bejelentési kötelezettséggel rendelkeznek. Az Országos Környezetvédelmi Információs
Rendszer (OKIR) Levegő-tisztaság Védelmi Információs Rendszere (LAIR) részletes adatsorokkal
rendelkezik a legnagyobb kibocsátók tekintetében.
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A módosítás hatálya alá vont területen lévő gazdasági létesítmények légszennyező anyag
kibocsátó forrásai nem bejelentés kötelezettek. A területen lévő gazdasági létesítmények
üzemeléséből eredően, a környezet levegőminőségét kedvezőtlenül befolyásoló légszennyező
hatás nem ismert.
A módosítás hatálya alá vont területen lévő gazdasági terület belterülethez viszonyított DNy-i
fekvése az É-i és ÉNy-i széljárás szempontjából kedvező, mert a nagyobb gyakoriságú
szélirányból érkező légmozgások a lakóterületek felől a mezőgazdasági területek irányába viszi
az üzemi terület szabad területein, illetve a technológia során keletkező légszennyező
anyagokat.
A tervezett módosítás következtében, nem várható a területen keletkező és a környezetbe jutó
légszennyező anyagok jelentős növekedése.
9.3. Zaj- és rezgésvédelem
A településen a zajterhelés legjelentősebb forrása a közúti közlekedés. A településen áthaladó
teher- és kamionforgalom egyes építményeknél határérték feletti zajterhelést eredményez.
A módosítás hatálya alá vont területen lévő gazdasági terület üzemeléséhez, közúti
megközelítéséhez köthetően határérték közeli, illetve határérték feletti zajterhelési probléma
nem ismert.
9.4. Hulladékgazdálkodás
A településen a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződés-érzékenysége, védelmük
biztosítása szempontjából, a környezetkárosítás nélküli hulladékkezelés megvalósítása kiemelt
jelentőségű.
A települési szilárd hulladékok szervezett gyűjtése és elszállítása Törökszentmiklós településen
teljeskörűen megoldott, a gazdasági területek is bekapcsolhatók a szervezett
hulladékgazdálkodási rendszerbe. Környezeti és egészségügyi kockázatuk az illegálisan
elhelyezett hulladékoknak, illetve az abból eredő, ismeretlen eredetű talajszennyezéseknek
lehet, de módosítás területével összefüggésben ilyen jellegű környezeti konfliktus nem ismert.
A módosítás hatálya alá vont területen lévő gazdasági létesítmények üzemeléséből eredő,
technológiai, illetve veszélyes hulladékról az üzemelésért felelős hulladékgazda gondoskodik,
ebből eredő környezetvédelmi konfliktus nem ismert.
9.5. Környezeti vizsgálat szükségessége
A Tenyői út mentén lévő, összesen kb. 10 ha-on található gazdasági területen (043/15hrsz,
048/2 hrsz, 048/3 hrsz, 048/5 hrsz, 048/7 hrsz, 048/9 hrsz, 048/10 hrsz, 048/12 hrsz, 048/13
hrsz, 048/15 hrsz, 048/20-32 hrsz.), a tulajdonos, a valós területfelhasználásokat és a hozzá
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kapcsolódó építésjogi szabályozásokat kívánja rendezni, a magasabb szintű országos és megyei
előírásokkal való összhangot, települési szinten is biztosítani. A területen belül, a telekhatárok
rendezését, a meglévő épületállomány korszerűsítését tervezi, melyek szükségessé teszik a
területre vonatkozó területfelhasználások, építési övezetek rendezését.
A tervmódosítás az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.)
Korm. rendelet (továbbiakban: KV. Rendelet) 1. § (3) bekezdése alá tartozik, aminek
értelmében a környezeti vizsgálat készítésének szükségessége, a várható környezeti hatás
jelentőségének eseti meghatározása alapján, a Rendelet 2. sz. melléklete szerint meghatározott
szempontok figyelembevételével dönthető el.
A tervezett módosítások megvalósulása következtében nem várható jelentős környezeti hatás. A
hatások jellegének és mértékének megítélésénél az alábbiak alapvetőek:


lokális jellegűek, kismértékűek,



kismértékű településszerkezeti változással járnak és alapvető szerkezeti jelentőségű
területfelhasználási változást nem eredményeznek,



védett vagy védelemre tervezett természeti és épített értéket nem érintenek,



várhatóan nem jelentenek többletterhelést a környezetre,



környezeti hatásuk várhatóan lényegesen nem tér el a hatályos településrendezési tervek
megvalósulásakor várható környezeti hatásoktól,



a településszerkezeti tervben új beépítésre szánt terület kijelölése kismértékben, a
kialakult állapot figyelembevételével történik.

A fentiek alapján, az Önkormányzat, mint a terv kidolgozója előzetesen úgy döntött, hogy
környezeti vizsgálat lefolytatását és környezeti értékelés készítését nem ítéli szükségesnek. Az
előzetes tájékoztatási szakaszban kikérte azonban a Kr. 4. § (2) bekezdés szerinti, a környezeti
értékelés szükségességére vonatkozó véleményt a Kr. 3. sz. mellékletének II. pontja szerinti
érdekeltektől. A környezeti vizsgálat lefolytatását illetően az Önkormányzat a beérkező
vélemények figyelembevételével hozta meg végleges döntését, a környezeti vizsgálat
lefolytatásáról és a környezeti értékelés készítéséről.
A terv a táj, illetve a terület eltartó képességéhez alkalmazkodó helyi társadalmi-kulturális,
gazdasági-gazdálkodási hagyományokat nem gyengíti, a hatásokat értékelve inkább erősíti azok
érvényesülését. A kialakult tájhasználat kismértékű területi és tervezetten nagyobb
kapacitásbővítésére, valamint a tevékenység tervezett terület- és környezet-használatának
minőségére tekintettel, a terv megvalósulása jellemzően nincs jelentősen kedvezőtlen hatással a
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környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre,
klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra.
A terv megfeleltethető a vonatkozó környezetvédelmi, értékvédelmi jogszabályokban foglalt
előírásoknak. A terv megvalósulásának környezeti hatása, a szükséges környezetvédelmi
szabályok és intézkedések érvényesítésével várhatóan nem jelentős és nem kedvezőtlen.
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II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT
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2. A TERVEZETT ÁLLAPOT

Jelen településrendezés célja, a területtel összefüggésben, a valós területfelhasználásnak, a
fennálló birtokviszonyoknak és épületállománynak megfelelő építésjogi szabályozás, és ezzel a
kialakult állapottal nem egyeztethető építésjogi korlátozások feloldása is - a magasabb szintű
országos és megyei előírásokkal való összhang biztosítása mellett.
A településrendezést követően a fejlesztés során a telekhatárok jogi rendezése, a meglévő
épületállomány korszerűsítése egyéb – a beépítési intenzitás csekély mértékben növelő fejlesztések megvalósítása is tervezett (a továbbiakban: beruházás), a rendezés ezen célok
elérését is meg kívánja alapozni.
A fent jelzett jogi anomáliák feloldása és a beruházás mielőbbi megvalósíthatósága érdekében,
a településrendezés során, a hatályos településrendezési eszközöknek, így a hatályos
Településszerkezeti tervnek (a továbbiakban: TSZT) illetve a hatályos Helyi Építési Szabályzatnak
(a továbbiakban: HÉSZ) és mellékletének a Szabályozási tervnek (a továbbiakban: SZT) a
módosítása történik.

A tervezés fő elemei a TSZT módosítás során:
1. A kialakult rendeltetésnek és beépítésnek megfelelő területfelhasználás meghatározása:
o hasznosított (beépített, művelés alól kivett) erdő területfelhasználású területek
területfelhasználásnak, a kialakult rendeltetés szerinti területfelhasználásra
történő módosítása (Ev->Gksz) az erdőterületek tervezési területen belül
történő pótlása (Gksz -> Ev; új beépítésre szánt terület kijelölése;
o hasznosított (beépített, művelés alól kivett) mezőgazdasági területfelhasználású
területek
területfelhasználásnak,
a
kialakult
rendeltetés
szerinti
területfelhasználásra történő módosítása (Má-k ->Gksz), a kapcsolódó biológiai
aktivitás érték pótlása, differenciált számítással (Gksz területen belül a
differenciált számítás jelölése);
2. A területfelhasználásjelölése a magasabb szintű jogszabálynak megfelelően:
o a területfelhasználás OTÉK szerinti jelölése, a közlekedési célú kiszolgáló utak
területét érintően; ez a módosítás a jogszabálynak megfelelő
területfelhasználási jelölés, amely nem jelenti új, beépítésre szánt terület
kijelölését (közterületi fehér kivágat -> Gksz);
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A tervezés fő elemei a HÉSZ módosítás során:
3. A TSZT módosításnak megfelelő övezeti és építési övezeti rendszer meghatározása (Gksz
és Ev);
4. A kialakult beépítésnek és a tervezett belső úthálózatnak megfelelő, tervezett
telekalakítás meghatározása (javasolt telekalakítás);
5. A tervezett telekalakítással összhangban - a kialakult beépítésnek megfelelő, és a
meglévő épületállomány korszerűsítését, fejlesztését biztosító- építési övezeti (újonnan
bevezetett Gksz-6), övezeti (Ev) paraméterek meghatározása;
6. A tervezett szabályozási vonalak törlése, a meglévő és tervezett közlekedéshálózati
elemek területének fennmaradását biztosító szabályozási elemek meghatározása
(közlekedési célú területek);
7. A főbb közmű és közlekedéshálózati elemekhez kapcsolódó védőtávolságok
meghatározása;
8. A BIA érték pótlás biztosítására
területegységek jelölése.

szolgáló

differenciált

számítással

érintett

A 054/103 hrsz-ú telek megfelelő szélességű, így határain belül a tervezett út kialakítható.
A tervezési terület nem érint régészeti területet és örökségvédelmi értéket, ezért az
Örökségvédelmi Hatástanulmány módosítása nem szükséges.
A tervezéssel összefüggésben a településkép védelmet biztosító helyi szabályok módosítása
nem indokolt.
A településrendezés módja, jogi alapja
A hatályos településrendezési eszközök 2005. évben kerültek megállapításra, léptek hatályba.
Ezen tervek módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 45.§ - ban foglalt rendelkezései
alapján történik, az alábbiak szerint:
„45. § (1) A 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án
hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével
elkészített és elfogadott településrendezési eszköz 2019. december 31-ig alkalmazható.
(2) A 2012. december 31-én hatályban lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően
hatályban lévő jogszabályok alapján elfogadott településrendezési eszközök 2019. december
31-ig történő módosítása a VI. fejezet eljárási szabályai szerint,
56

Törökszentmiklós településrendezési eszközeinek eseti módosítása
a Tenyői út déli oldalán található gazdasági területre
véleményezési szakasz

a) - a b) pont kivételével - az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának,
b) az együtt tervezendő terület esetén
ba) az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek
és jelmagyarázatának, vagy
bb) az e rendelet tartalmi előírásainak és a 6. melléklet szerinti jelmagyarázatnak
alkalmazásával történhet.
(3) Ha a település vonatkozásában - az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint - az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos szabályaira épülő településrendezési eszköz hatályos, a
hatósági eljárások során az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési
követelményeit (II. és III. fejezet) és jelmagyarázatát, valamint az ezekhez kapcsolódó
értelmező rendelkezéseket kell figyelembe venni.
(4) Amennyiben a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti módosítása a (2)
bekezdésben meghatározott határidőig nem lép hatályba, úgy annak elkészítésére,
egyeztetésére és elfogadására e rendelet előírásait kell alkalmazni.”
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3. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLAT

3.1.

A településszerkezeti terv módosító javaslata

hatályos szerkezeti terv kivonata

a szerkezeti terv módosító javaslata

A tervezés fő elemei a TSZT módosítás során:
9. A kialakult rendeltetésnek és beépítésnek megfelelő területfelhasználás meghatározása:
o hasznosított (beépített, művelés alól kivett) erdő területfelhasználású területek
területfelhasználásnak, a kialakult rendeltetés szerinti területfelhasználásra
történő módosítása (Ev->Gksz) az erdőterületek tervezési területen belül
történő pótlása (Gksz -> Ev; új beépítésre szánt terület kijelölése;
o hasznosított (beépített, művelés alól kivett) mezőgazdasági területfelhasználású
területek
területfelhasználásnak,
a
kialakult
rendeltetés
szerinti
területfelhasználásra történő módosítása (Má-k ->Gksz), a kapcsolódó biológiai
aktivitás érték pótlása, differenciált számítással (Gksz területen belül a
differenciált számítás jelölése);
10. A területfelhasználás jelölése a magasabb szintű jogszabálynak megfelelően:
o a területfelhasználás OTÉK szerinti jelölése, a közlekedési célú kiszolgáló utak
területét érintően; ez a módosítás a jogszabálynak megfelelő
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területfelhasználási jelölés, amely nem jelenti új beépítésre szánt terület
kijelölését (közterületi fehér kivágat -> Gksz);

A szerkezeti tervlap módosításának tervezete
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2.2. A településszerkezeti terv módosításhoz kapcsolódó területi mérleg
területfelhasználás
változás típusa

új beépítésre szánt
terület kijelölése

módosítással
érintett
területe
jele

A1.

tervezett
területfelhasználás
változás jele

E > Gksz

a területfelhasználás
változás területe
2
(m )

a területfelhasználás
változás területe
összesen
2
(m )

érintett telek hrsza

048/21

11 218
96 309

beépítésre nem
szánt terület
kijelölése

OTÉK szerinti
területfelhasználás
jelölése
összesen:

A2.

Má(k) > Gksz

85 091

043/15

B1.

Gksz > E

1 652

048/5

B2.

Gksz > E

3 935

B3.

Gksz > E

1 4487

-

kt > Gksz

7708

7708

048/10

-

kt > Gksz

8209

8209

048/2

20 074

048/27

048/3

BIA érték változása

9×1,1218=10,09
0,4×1,1218=0,45
(- 9,64)
5×8,5091=42,5455
0,4×8,5091=3,41
(-39,14)
0,4×0,1652= 0,06
9×0,1652= 1,49
(+ 1,43)
0,4×0,3935= 0,15
9×0,3935= 3,54
(+3,39)
0,4×1,4487= 0,58
9×1,4487= 13,04
(+12,16)
(-31,8)

Megjegyzés

differenciált
számítás
alkalmazása javasolt
a kialakult
beépítettség okán

differenciált
számítás
alkalmazása javasolt
a 048/32 és a
043/15 hrsz-ú
telkeken

kt: közlekedési célú terület kiszolgáló út, magánút
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2.3. A településszerkezeti tervlap módosítása

A szerkezeti tervlap módosító javaslata

A településszerkezeti terv módosítása során kizárólag a településszerkezeti tervlap módosítása
szükséges. A szerkezeti terv leírásának módosítása nem indokolt, tekintettel arra, hogy a módosítás
során, a hatályban lévő területfelhasználások kerülnek alkalmazásra.
A Gksz területfelhasználás beépítési sűrűségében változás nem tervezett.
A szerkezeti terv leírása területfelhasználási területi mérleget nem tartalmaz.

2.4.

Környezetalakítási és beépítési javaslat

A rendezéssel érintett terület további beépítése nem tervezett. A kialakult épületállomány hosszú
távon történő fejlesztése az épületek korszerűsítésével, modern technológiai berendezések
telepítésével történhet. A fennálló épületekben a technológiai építmények belső elhelyezése
érdekében az épületek magassági növelését biztosító szabályozás meghatározása javasolt. Az egyéb,
önálló technológiai építmények elhelyezésére további szabály bevezetése indokolt. A tervezés alapvető
célja a terület tekintetében, a beépítettség és a telekstruktúra egymáshoz való viszonyának a
rendezése, a telekstruktúra újragondolása - a kialakult beépítettség figyelembevételével.
A gabonatároló telep üzemi úthálózatának közeljövőben tervezett fejlesztése, a már beépített
területek rendeltetésszerű használatát biztosítja. A Tiszaterv Kft. elkészítette a telep üzemi hálózatának
és csapadékvízelvezetésének a tervét.
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A kialakult beépítettség és a tervezett úthálózat figyelembevételével került meghatározásra a
telekalakítási javaslat, az alábbiak szerint.

A terület belső úthálózatának fejlesztési terve (kivonat) forrás: Tiszaterv Kft.

2.5.

Telekalakítási javaslat és beépítettség vizsgálat

A területen telekösszevonás javasolt azon építési telkek esetében, ahol
-

a kialakult beépítettség és a telekstruktúra között ellentmondás mutatkozik, vagy

-

az építési telek térmértéke és alakja nem teszi lehetővé annak racionális beépítését.

A tervezet törlésre javasolja a 048/7 és 048/10 hrsz-ú magánutak közterületként való fejlesztését
előirányozó, tervezett szabályozási vonalat.
Részben vagy egészben megtartásra javasoltak a terület – és a javasolt telekalakítás
figyelembevételével létrejövő telekstruktúra - közlekedési feltárását biztosító, magánúthálózatot
biztosító telkek.
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telekalakítási javaslat

A telekalakítási javaslat és a következő – táblázatban összefoglalt – területi mérleg figyelembevételével
-

a jellemző kialakult, illetve kialakuló beépítettség 40 – 50% közötti;

-

a kialakult, illetve kialakítható legkisebb telekméret 5000 m2.
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A rendezéssel érintett terület beépítettségi adatai a telekalakítási javaslat figyelembevételével

Hrsz.

Művelési ág

Területe
tulajdoni
lapon/m2

Felépítmény
területe
m2

(mért/m2)

Summa
Telekalakítással Telekalakítással
bruttó
létrejövő telek létrejövő telek
beépített
területe,
beépítettsége
terület
(beépítettsége)
(%)
2
2
m
m
Beépítettség
(% )
0, (0)

048/2

erdő (E3)

7900

0

048/3

erdő (E3)

14483

0

0, (0)

048/5
048/27

erdő (E3)
erdő (E3)

5376
3934

0
0

048/9

kivett major

9722

18
638
1758
1382
212

0, (0)
0, (0)
(0)
4008
(0)
(41)

9.594

5209

2.2104

6567
2269
958
295

egyéb épület
Portaépület

048/12

kivett major

048/13

kivett major
és
gabonatároló

048/15

kivett major

15.134

048/20

kivett major

7 627

048/21

kivett major
és
gabonatárolók

1.2587

kivett
gabonatároló

2.0330

048/22

3484
226
5209
1145
32
38
40
6647
(4954)*

5209
(54,29)
10089
(46)

48,36

69267
(6647 +
6564 +
6563 +
6564 +
6572 =

47,51

8919
(59)

1255
(16,45)
7832
(62)

6564
(2878)*
6564
(2662)*

31 698
(5209 +
10089 =
15298)

9204
(45)
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6572
(6542)*

és udvar

048/25

kivett udvar
és
gabonatároló

048/26

kivett
gabonatároló,
udvar

1.6214

048/24

kivett saját
használatú út

2231

048/23

kivett udvar

3 080

048/28

kivett major

1.3865

048/29

kivett udvar
és
gabonatároló
kivett udvar

1.5807

048/30

és
gabonatároló

1.5810

048/31

kivett udvar
és
gabonatároló

1.5809

048/32

kivett major

3.7440

043/15

kivett udvar
és
gabonatároló

8.5092

(048/7)

kivett út

2324

1.7905

32910)

6563
6647
(477)*
6564
(124)*
6572
(30)*
6560

7194
(40,2)

986*

1674
(75)

352

(11,5)

2984
124
298
6567

3406
(24,56)

6565

(41,5)

6562

(41,5)

960
970
1060
871
129
401
350
6575
6575
6575
6575
687*

4741
(12,7)

0

(40,4)

(41,5)

26300
(30,9)

0
(0)
(0)
(0)
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048/10

kivett saját
használatú út

1.4332

0

Beépítési javaslat

0
(0)
(0)
(0)

Beépítési javaslat a Tiszaterv Kft. közlekedési tervének felhasználásával

2.6.

A helyi építési szabályzat módosító javaslata

A HÉSZ módosítás során, meghatározásra kerül(nek):
 a TSZT módosításnak megfelelő övezeti és építési övezeti rendszer;
A TSZT módosítással kijelölt és megszüntetett védelmi erdő (Ev) és kereskedelmi – szolgáltató
gazdasági (Gksz területfelhasználásnak) megfelelő övezeti és építési övezeti rendszer kerül a
szabályozás során kijelölésre.
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 a tervezett szabályozási vonalak törlésével egyidejűleg, a meglévő és tervezett
közlekedéshálózati elemek területének fennmaradását biztosító szabályozási elem
(közlekedési célú területek) és előírás (a teljes terület közlekedési feltárásának
biztosítására);
 a kialakult beépítésnek és a tervezett belső úthálózatnak megfelelő tervezett
telekalakítás (javasolt telekalakítás);
A tervezett szabályozási vonal megszüntetése mellett, a terület belső közlekedési feltárását
biztosító telkek részbeni vagy egészbeni megtartása javasolt.
 a tervezett telekalakítással összhangban - a kialakult beépítésnek megfelelő, és a
fennálló épületállomány technológiai korszerűsítését biztosító - építési övezeti (újonnan
bevezetett Gksz-6), övezeti (Ev) paraméter rendszer;
A teljes területen, a kialakult beépítésnek és a tervezett telekalakításnak megfelelő, újonnan
meghatározott Gksz-6 jelű építési övezet kerül bevezetésre, a védőerdő területek mellett.
 a főbb közmű és közlekedéshálózati elemekhez kapcsolódó védőtávolságok;
A területet érintő közlekedési és közmű hálózati elemek védőtávolságai kerülnek feltüntetésre
– más jogszabállyal megállapított- tájékoztató elemként.
 a BIA érték pótlás
területegységek;

biztosítására

szolgáló

differenciált

számítással

érintett

A 048/32 és a 043/15 hrsz-ú építési telkek beépítettsége okán, a biológiai aktivitás érték
számítása során, a differenciált számítás alkalmazása indokolt, a vonatkozó jogszabályok szerint
ezen tény a jóváhagyandó munkarészekben rögzítésre javasolt, a vonatkozó alkalmazási
szabályok együttes meghatározásával.
 a fentiek egyértelmű alkalmazását biztosító előírások.
A HÉSZ módosítás során a HÉSZ szabályozási tervi melléklete is módosul az alábbi tartalommal.
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A szabályozási terv módosító javaslata
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Az újonnan bevezetni tervezett Gksz-6 jelű építési övezet

 Az újonnan bevezetni tervezett Gksz – 6 jelű építési övezet javasolt paramérei a következők:

[21]

Gazdas
ági
terület

Sajátos
használat szerinti terület
(a beépítés jellege, jele)

Beépítés jellege
szerinti építési övezet
jele

Általános
használat szerinti
terület

Terület
Az építési telek
felhasználási egységek
építési használata

Kereskedelm
i-szolgálta-tó
Gksz

Gksz-1

Kereskedelmi,
szolgáltató
Gksz
Gazdasági Kereskedelterület
mi,
szolgáltató
Gksz

Beépítési módja

Beépítési
mód jele

szabadonálló

SZ-1

Kialakítható
legkisebb
területe
(m2)

Legnagyobb
beépítettsége

Építmények legnagyobb
építmény
magassága

Megengedett legna- Legkisebb
gyobb
zöldfelület
szintterület
sűrűség

1 000

55

7,5

2,00

40

Gksz-2 szabadonálló SZ-2

2 000

45

9,0

1,50

40

Gksz-3
Gksz-4
Gksz-5

K
SZ-4
SZ-1

500
5 000
2000

60
30
60

K
6,0
12,5

2,50
1,2

20
30
20

SZ

5000

50

12,5

-

30*

kialakult
szabadonálló
szabadon-álló

Gksz-6 szabadonálló

*: A szabályozási terven „differenciált BIA számítással érintett telek” szabályozóval érintett 048/32 és
043/15 hrsz.-ú építési telkeken a minimálisan kialakítható zöldfelület 38 %, amely 3 szintes
háromszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) növényzettel
telepítendő.

A Gksz- 6 jelűépítési övezetben összesen (– 31,8 ) BIA érték pótlását szükséges biztosítani. A
BIA pótlás az alábbiak szerint igazolható:
hrsz.

048/32
043/15

telek
(ha)

területe telek minimális
zöldfelülete
38%
(ha)
3.7440
1,43
8.5092
3,24

Háromszintű
értékmutató

BIA érték

BIA érték
összesen

7
7

10,01
22,63

+ 32,64

A módosítással a BIA érték növekmény + 0,84.
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Az építmények legnagyobb építménymagassága tekintetében a kialakult 9,0 méteres
építménymagasság figyelembevételével, a szabályozási paraméter 12,5 méterben történő
meghatározása javasolt. Az érték biztosítja a fennálló építmények technológiai
fejleszthetőségének érdekében az épületek magasságának csekély mértékű növelését, az
épületek vertikális irányban történő bővítését.
Az önálló, alaprajzilag pontszerűnek minősülő, illetve technológiai építmények elhelyezése
esetére, - az egyedi magassági adottságok okán, - kivételes szabály került meghatározásra,
amelyben ezen építmények esetében, a legfeljebb 20,0 méterem magasság is megengedett.

 A kapcsolódó HÉSZ előírások módosítási javaslata
A vonatkozó HÉSZ előírások módosító javaslata, a hatályos szöveg kivonatában korrektúraként jelenik
meg:
19. § Beépítésre szánt területeken – az építési övezetekben, építési használati célból - az építési telkekre
meghatározott szabályozás összefoglaló táblázata (kivonat)

[21]

Gazdas
ági
terület

Sajátos
használat szerinti terület
(a beépítés jellege, jele)

Beépítés jellege
szerinti építési övezet
jele

Általános
használat szerinti
terület

Terület
Az építési telek
felhasználási egységek
építési használata

Kereskedelm
i-szolgálta-tó
Gksz

Gksz-1

Kereskedelmi,
szolgáltató
Gksz
Gazdasági Kereskedelterület
mi,
szolgáltató
Gksz

Beépítési módja

Beépítési
mód jele

szabadonálló

SZ-1

Kialakítható
legkisebb
területe
(m2)

Legnagyobb
beépítettsége

Építmények legnagyobb
építmény
magassága

Megengedett legna- Legkisebb
gyobb
zöldfelület
szintterület
sűrűség

1 000

55

7,5

2,00

40

Gksz-2 szabadonálló SZ-2

2 000

45

9,0

1,50

40

Gksz-3
Gksz-4
Gksz-5

K
SZ-4
SZ-1

500
5 000
2000

60
30
60

K
6,0
12,5

2,50
1,2

20
30
20

SZ

5000

50

12,5

-

30*

kialakult
szabadonálló
szabadon-álló

Gksz-6 szabadonálló

*: A 26/B. § kiegészítő előírást tartalmaz

„GAZDASÁGI TERÜLETEK
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26. §.[31]
Gazdasági területek - kereskedelmi, szolgáltató - (Gksz)

(1) A kereskedelmi-, szolgáltató terület elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi
célú épületek elhelyezésére szolgál.
(2) A kereskedelmi, gazdasági területen elhelyezett övezetek:
- Gksz-1 – szabadonálló, telekméret min. 1000 m2
- Gksz-2 – szabadonálló, telekméret min. 2000 m2
- Gksz-3 – kialakult, telekméret min. 500 m2
- Gksz-4 – szabadonálló, telekméret min. 5000 m2
- [32]Gksz-5 – szabadonálló, telekméret min. 2000 m²
- Gksz-6 – szabadonálló, telekméret min. 5000 m2
(3) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:
- mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület
- gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló
lakások
- igazgatási és egyéb irodaépület
- üzemanyagtöltő
- sportépítmény
(4) A kereskedelmi, szolgáltató területen kivételesen elhelyezhető:
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
- egyéb közösségi szórakoztató épület.
(5) A fentieken túlmenően figyelembe kell venni a 7.é 8. §-ban foglalt előírásokat és feltételeket.
26/A §[33]
A Gksz-4 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet (Törökszentmiklós vendéglátó, kiszolgáló
létesítményeinek területei)
(1) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, az építési helyen kívül is:
a) közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy;
b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal),
c) kirakatszekrény, (legfeljebb 0,4 m-es mélységgel);
d) kerti építmény (pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, a terepszintnél 1 mnél nem magasabbra
emelkedő lefedés nélküli terasz),
e) kerti víz- és fürdőmedence, napkollektor,
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f) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel,
g) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
h) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
i) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.
(2) A kialakításra kerülő telkek legkisebb szélessége 35 m lehet.
(3) Az építési övezet területén az előkert minimum 10 méter, az oldalkert minimum 5 méter, a hátsókert
minimum 10 méter nagyságú.
(4) Az építési övezetekben megadott legnagyobb építménymagasság értékét csak az övezetben
megengedett tevékenységhez szükséges, alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények valamint a
hírközlést szolgáló antennatornyok létesítése esetén szabad meghaladni.
(5) A módosítással érintett telkek megközelítését a 42.103 jelű bekötőútról és a 4. számú főútról kell
megoldani.
(6) A beültetési kötelezettségre kijelölt telekrészeken a többszintes – fás, cserjés-növénytelepítést a
magasépítési munkák befejezésével egyidejűleg kell elvégezni.”

…
26/B. § A Gksz-6 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet (Törökszentmiklós,
gabonatároló telep területe)
(1) Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el, az építési helyen kívül is:
a) közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy;
b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal),
c) kerti építmény,
d) napkollektor,
e) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel,
f) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
g) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
h) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.
(2) Az építési övezet területén az előkert minimum 5 méter, az oldalkert minimum 4,5 méter, a
hátsókert minimum 5,0 méter. A nem az építési helyen fennálló épületen, épületrészen építési
tevékenység végezhető, az épület, épületrész csak az építési helyen bővíthető.
(3) Az építési övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értéke a megengedett
tevékenységhez illetve rendeltetéshez szükséges, alaprajzilag pontszerűnek minősülő építmények
esetében 15,0 méter.
(4) A szabályozási terven „differenciált BIA számítással érintett telek” szabályozóval érintett telkeken a
minimálisan kialakítható zöldfelület 38 %, amely 3 szintes háromszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 és
1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) növényzettel telepítendő.
(5) A szabályozási terven „belső közlekedési feltárást biztosító közlekedési célú telek” – ként jelölt telket
vagy telekrészt érintő telekalakítás során a teljes terület közlekedési feltárása nem veszélyeztethető.”
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3. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA

A módosítás a Trtv. erdők övezetére vonatkozó – lent idézett - előírásainak megfelel.

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 Országos Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció
Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési
térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.
A módosítás során az erdők övezetébe tartozó terület kiterjedése – az erdészeti adatszolgáltatás és
előzetes vélemény figyelembevételével - nem csökken.
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4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

A módosítással érintett területen nincs védett természeti terület, természeti érték. A terület
nem része az országos ökológiai hálózatnak és nem része a „NATURA 2000” kijelölésű
nemzetközi oltalom alatt lévő területnek sem, ezért a terület használatánál, az építésnél táj- és
természetvédelmi korlátozó tényezőt nem kell figyelembe venni.
A módosítás nem befolyásolja sem a hatálya alá tartozó terület, sem a környezete meglévő
természeti értékeinek megmaradását.
A terv megvalósulása jellemzően nincs jelentősen kedvezőtlen hatással a környezeti elemek
rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára, természeti
(ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra.
A módosítás hatálya alá vont terület magas beépítésű telkein, a kötelező zöldfelület lehetséges
területrészein, illetve az üzemi terület környezetében, a létesítmények tájba illesztését és a
talaj szélerózió elleni védelmét, továbbá a környezetet jellemző természetes növények és
állatok élőhelyeinek gyarapítását, védelmét szolgáló, fásítás javasolt.

5. KÖZLEKEDÉSI VIZSGÁLAT ÉS JAVASLAT

5.1. Közúthálózati kapcsolatok, főbb közlekedési csomópontok
A módosítással érintett terület főúthálózati kapcsolatait, a 4629j. Törökszentmiklós-Martfű
összekötőút, az érintett szakaszon a Tenyői út biztosítja. Az országos mellékút jelenlegi
forgalma nem magas, átlagosan 2326Ejmű/nap, a nehéz forgalom aránya kb. 15%, a kapacitáskihasználtság 19%-os. Az út kiépítettsége az útkategóriának megfelelő, két nyomú, átlagos
állapotú aszfalt burkolata van. A gazdasági terület bejárata, sorompóval lezárt bevezető
magánútja, épp a lakott területi tábla után van, egyszerű, táblával szabályozott
útcsatlakozással kapcsolódik az országos úthoz. Betakarítási csúcsidőben a sok beérkező
járművet nem szokták egyszerre beengedni a területre, átmeneti várakozóhelyként a Tenyői
út túloldalán lévő, azonos tulajdonban lévő területet használják, ezáltal elkerülve az országos
úton a várakozó teherautó sorok kialakulását.
A módosítás a hálózati kapcsolatok, és főbb csomópontok szempontjából irreleváns.
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5.2. Belső úthálózat
A módosítással érintett terület közvetlen közúti megközelítését, a Tenyői útról nyíló, a
bejáratnál sorompóval lezárt magánút biztosítja. A bevezető út beljebb érve többször elágazik,
részben burkolt, illetve földutakban is folytatódik.
A hatályos szabályozási terv a magánutat részben közúttá szabályozta. A jelenlegi használat, és
igények szerint, a közúttá válásra nincs szükség, a terület belső feltárását távlatban is
magánút-hálózat fogja biztosítani. A tervezett szabályozási vonalak törlésével egyidejűleg, a
módosítás a magánúti telekhatárok jogi rendezését javasolja (a tényleges és tervezett
használatnak megfelelően), és a megközelíthetőséghez mindenképpen szükséges útszakaszok
megtartását az övezetben egy erre vonatkozó szabályozási előírással biztosítja.
A módosítás miatt a HÉSZ közlekedési előírásain nem kell változtatni.
5.3. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás)
A közösségi közlekedési ellátást a Tenyői úton közlekedő autóbuszjáratok biztosítják. Megálló
közvetlenül a gazdasági terület bejáratánál van. Kötöttpályás közlekedés nem érinti a
módosítás területét, a vasútállomás is autóbusszal érhető el.
A módosítás a közösségi közlekedést nem befolyásolja.
5.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés
A közelmúltban gyakorlatilag befejeződött a Tiszatenyő-Törökszentmiklós összekötő
kerékpárút megépítése a 4629j. út mellett. A „Széchenyi 2020” keretében megvalósuló
projektben az országos út mellett az 1+638 – 5+584 km között épült kerékpárút. A kerékpárút
magasabb rendű tervekben nem szerepel, de távlatban részévé válhat a regionális kerékpárúthálózatnak. A kerékpárút tervezett szélessége 2m, a burkolat hengerelt aszfaltburkolat, kerti
szegélyek között. A tervezési területet sem meglévő, sem tervezett önálló gyalogos
létesítmény nem érinti.
A módosítás a terület gyalogos, kerékpáros közlekedésére nincs hatással. A megépült
kerékpárút a gazdasági terület számára is kedvező.
5.5. Parkolás
A módosítás területén a parkolás és rakodás jelenleg nem okoz gondokat, a területen belül
megoldott (a Tenyői út túloldalán lévő területen csak ideiglenes várakoztatás történik).
A parkolást/rakodást továbbra is az OTÉK és a HÉSZ előírásai szerint kell megoldani. A parkolók
telken belüli elhelyezésének nincs akadálya.
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6. KÖZMŰFEJLESZTÉSI JAVASLAT

A tervezési területen a meglévő és a tervezett szabályzat, gazdasági funkciójú létesítmények
elhelyezésére biztosít lehetőséget. A tervezett létesítmények előzetesen becsült közműigényei
a következők:

két
gazdasági
létesítmény

víz igény
3
m /nap

csatorna igény
3
m /nap

vill.e. igény
kW

földgáz igény
3
Nm /h

5

5

450

40

A tervezett gazdasági épületek legnagyobb tűzszakaszát véve figyelembe, a mértékadó külső
tüzivíz igénye 4500 l/perc, a belső 600 l/perc.
A terület elhelyezkedése, a komfort igény, valamint a környezetvédelmi követelmények a
tervezett új gazdasági létesítmények teljes közműellátásának a megoldását teszik szükségessé.
A területen építési engedélyt kiadni, csak a teljes közműellátás igénybevételével lehet.
A várható igények, a meglevő közműellátó rendszerek vezetékeiről való bekötő vezetékekkel
kielégíthetőek.
A várható igények kielégítésének műszaki-gazdasági feltételeit, az üzemeltetők a tényleges
igény bejelentést követően határozzák meg. A közműfejlesztési javaslat az előzetes tervezői
egyeztetések és a tervezői tapasztalatok alapján készült.
6.1. Vízellátás
Törökszentmiklós város vízellátását a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. biztosítja.
A Vízmű a hálózatba a 16 kútjából (ebből 8 tartalék) kitermelt ivóvizet juttatja. A kitermelt víz
vas és magántartalma magas, ezért a vizet vas és mangáneltávolító berendezésben tisztítják.
A Vízmű 1200 m3 térszíni és egy 750 m3 magas tározó (víztorony) kapacitással rendelkezik, a
hálózati víznyomást, az ellennyomó tározóként üzemelő víztorony túlfolyó szintje határozza
meg, a nyomás a tervezési terület körzetében megfelelő.
A tervezési területet határoló Tenyői út és a Csokonai utca nyomvonalán, egy dn 80-as vezeték
üzemel, a meglévő létesítmények ellátására erről épült ki bekötő vezeték, a gazdasági terület
ellátására.
A tervezett fejlesztések megvalósulása esetén, a területen fellépő többlet vízigény 5 m3/d-ra
prognosztizálható. Ezt a vízigényt a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. az általa üzemeltetett
hálózatról, alapbázis szempontjából ki tudja elégíteni.
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Amennyiben a meglévő tározókhoz hasonló méretű tároló épül, akkor annak tüzivíz igénye
4500 l/perc lesz, amely az NÁ 80-as vízvezetékről nem vételezhető. Ebben az esetben a tüzivíz
igény biztosítására megfelelő méretű tüzivíz tározó kiépítésére is szükség van.
Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés
6.2.

Szennyvízelvezetés

Törökszentmiklóson elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna hálózat üzemel.
A szennyvízcsatorna hálózattal összegyűjtött szennyvizek a várostól északra, az Óballai út
mellett megépített, szennyvíztisztító telepre kerülnek, ahol azt mechanikai és biológiai
tisztítási technológiával megtisztítják. A tisztítótelep kapacitása 4000 m3/nap. A tisztított
szennyvizek befogadója a Tinókai csatorna.
A szennyvízcsatorna hálózat gravitációs rendszerű, de a hálózaton a város sík elhelyezkedése
miatt, átemelő berendezések és szennyvíz nyomóvezetékek létesítésére volt szükség.
A tervezett gazdasági létesítmény megvalósulása esetén várhatóan 5 m 3/d szennyvíz
keletkezik a területen, amely elvezetéséről és tisztításáról kell gondoskodni. A
Törökszentmiklósi szennyvíztisztító telep rendelkezik szabad tisztító kapacitással, így ezt a
szennyvíz mennyiséget fogadni tudja.
A tervezett létesítmények területén keletkező szennyvizeket a területet határoló utcák
nyomvonalán már kiépült szennyvízcsatornák, a meglévő és esetleg új bekötővezeték
kiépítése után el tudják szállítani.
6.3.

Csapadékvíz elvezetés

A város területére eső csapadékvizeket nyílt árkos rendszerrel szállítják el a befogadókig, vagy
ahol ezek még nem épültek ki, ott a csapadékvizek elszikkadnak.
A tervezési terület körzetében nyílt szikkasztó árkos vízelvezetés üzemel. A gazdasági
területen belüli, meglévő, nyílt árkos csapadékvíz elvezető rendszer a 3 db záportározó
medencébe vezeti a vizeket, ezek összes tározó térfogata 30.000 m3. A tározókból a vizek
elszikkadnak.
A tervezett gazdasági létesítmény burkolt felületeiről a mostani zöldterülethez viszonyítva 300
l/sec többlet csapadékvíz mennyiséget kell elvezetni. Ezt a vízmennyiséget a tározókba szintén
nyílt árkokkal lehet elvezetni.
A tározókba csak a tiszta csapadékvíz vezethető be, az olyan felületekről, ahol azok
szennyeződésének lehetősége (szénhidrogén, hordalék, stb.) fennáll, ott a speciális tisztító
berendezés (olaj és hordalékfogó, stb.) alkalmazása szükséges.
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A tervezett gazdasági célú területhasznosítás jelzi, hogy nagyobb parkoló felületek kialakítása
szükséges. A parkolókat vízzáró burkolattal kell ellátni és az azon összegyűjtött
csapadékvizeket, olaj- és hordalékfogó műtárgyon átvezetve szabad csak a csapadékvíz
elszállító rendszerbe vezetni.
6.4.

Energiaellátás

A javasolt új létesítmények energiaellátását, a teljes közműellátás kielégítése és a
környezetvédelmi igények figyelembevételével csak vezetékes energiahordozóval szabad
engedélyezni.
A tervezési terület térségének energiaellátására, a vezetékes energiahordozók közül a
villamosenergia és a földgáz áll rendelkezésre. A villamosenergia felhasználása, beruházási és
üzemeltetési költségigényei miatt, távlatban is csak világításra és technológiai igények
kielégítésére javasolt. A termikus célú energiaigények kielégítése a földgáz hasznosításával
megoldható.
A tervezett új épületek hőellátása önálló saját hőbázissal oldható meg. Az önálló hőbázis
primer energiahordozója a földgáz lehet. A földgáz, komplex hasznosításával a termikus
energiaigények teljes körű kielégítésére, környezetbarát módon alkalmas.
Ezen ellátási struktúra mellett a várható távlati új villamosenergia igény 450 kW-ra, a földgáz
igény 40 Nm3/h-ra prognosztizálható.
6.5.

Villamosenergia ellátás

A város villamosenergia ellátását az NKM Áramszolgáltató Zrt. Törökszentmiklósi
kirendeltsége biztosítja. Az ellátás bázisa a város déli határában, a 46-os út mellett levő
132/22 kV-os alállomás, amely az országos egységes átviteli hálózatról, Szolnok irányából kap
betáplálást.
Az alállomásról induló 22 kV-os hálózatok fűzik fel a fogyasztói transzformátor állomásokat. A
transzformátorokról induló kisfeszültségű hálózatról elégítik ki a fogyasztói igényeket.
A tervezési területet határoló Tenyői utat keresztezve, a tervezési területtől délre, a
szolgáltató 3 db 22 kV-os szabadvezetéke halad oszlopokra szerelve. Ezek a vezetékek kelet,
nyugati irányban haladnak, a legészakibb a tervezési területen, a meglévő tárolóépületek
között halad. Erről, a területen belül egy leágazás épült ki, ez egy transzformátor állomást
táplál be.
A tervezési területen a tervezett létesítmények megvalósulása esetén, a többlet
villamosenergia igény 450 kW-ra prognosztizálható, amely a jelenlegi ellátó rendszerről
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várhatóan kielégíthető. Amennyiben nem lehet ezt kielégíteni, akkor egy új transzformátor
állomást kell építeni.
A prognosztizált igény kielégítési lehetőségéről, annak műszaki-gazdasági feltételeiről az
üzemeltető a tényleges beruházói igény-bejelentés esetén nyilatkozik. Az új transzformátort
célszerű a szolgáltató üzemeltetésébe adni, de lehetőleg épületen belül elhelyezni.
A tervezési terület térvilágítása úgy építendő ki, hogy a vagyonbiztonság, közlekedésbiztonság
igényeit elégítse ki. Térvilágításra alkalmazni csak energiatakarékos korszerű lámpatesteket
szabad.
Villamoshálózatot a tervezési területen belül a jövőben csak földbe fektetve lehet építeni.
6.6.

Földgázellátás

A város földgázellátásának üzemeltetője a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft.
A város ellátásának bázisa, a város északi részén üzemelő átadó-fogadó állomás, amelynek
betáplálása az országos nagynyomású hálózati rendszerről biztosított. A gázfogadó állomástól
induló középnyomású gerincvezeték hálózat épült ki a város ellátására. A középnyomású
hálózat táplálja a körzeti nyomáscsökkentőket. A nyomáscsökkentőktől induló kisnyomású
hálózatról elégítik ki közvetlenül a fogyasztói igényeket.
A tervezési terület körzetében az elosztás középnyomású hálózattal épült, az egyes ingatlanok
bekötése is középnyomásról történik. A középnyomású bekötés táplálja a telkenként
elhelyezett nyomáscsökkentőket, amelyről induló kisnyomású hálózattal lehet közvetlenül a
fogyasztói igényeket kielégíteni.
A Tenyői út nyomvonalán d 110 mérető 3 bar-os középnyomású vezeték üzemel.
A földgáz komplex hasznosításával környezetbarát, automatikus üzemviteli hőellátás
biztosítható. A tervezett gazdasági létesítmény gázigénye 40 Nm3/h. A várható igények
kielégítéséről, annak műszaki-gazdasági feltételeiről, a tényleges igénybejelentéskor
nyilatkozik majd a szolgáltató.
A tervezett gazdasági létesítmény létesítmény-ellátását a meglévő, Tenyői úti d 110-es
középnyomású földgáz vezetékről lehet biztosítani.
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7. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI JAVASLAT

7.1.

Vezetékes hírközlési létesítmények

Törökszentmiklós vezetékes távközlési ellátását, jelenleg a T-COM Nyrt. biztosítja. A Szolnoki
szekunderközponthoz tartozó 25-ös körzetszámú Szolnok primer központ, a település
vezetékes távközlési hálózatának bázisa. A település 56-os körzetszámon csatlakozik az
országos, illetve nemzetközi távhívó hálózathoz.
A vezetékes távközlés bár műszaki megjelenésében közmű jellegű, szolgáltatása alanyi jogon
történik. Ezért az igénylők ellátása is egyéni elbírálással, egyéni szerződéskötés alapján
történik. A szükséges hálózatfejlesztést, a szolgáltató saját beruházásként valósítja meg.
A tervezett gazdasági létesítmény távközlési igényei, a meglévő hálózati rendszerről
kielégíthetők.
7.2.

Vezeték nélküli hírközlési létesítmények

A távközlési ellátottságot tovább növeli, a vezeték nélküli mobiltelefonok használata. Ennek
területi korlátja nincs. Törökszentmiklóson valamennyi vezeték nélküli táv- (T-Mobile, Pannon,
Vodafone) és műsorszóró szolgáltató megfelelő vételi lehetőséget tud biztosítani.

8.

KÖRNYEZETVÉDELMI JAVASLAT

8.1. Földtani közeg, felszíni és felszín alatti vizek védelme
A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszín
alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló
27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján, Törökszentmiklós érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik.
A földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésérzékenysége, védelme, szükségessé teszi,
hogy a Településszerkezeti terv elhatározásai szerint lehetséges területfelhasználás, az építési
tevékenységek, továbbá minden más, a földtani közeg terhelése szempontjából számba vehető
tevékenység, a talaj- és a felszíni-, felszín alatti vizek szennyezését kizáró módon történhessen.
A módosításnak nincs hatása a föld felszínére, a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és
az ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.
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A módosítással érintett terület nem érint vízbázis védőterületet és hidrogeológiai védőidomot.
8.2.

Levegő-tisztaság védelem

A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet
meghatározása szerint, Törökszentmiklós területe az ország légszennyezettség szempontjából
nem kiemelt, 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.
A Tenyői úton jelentős a közúti gépjármű forgalom. A helyi forgalomból eredő légszennyező
hatás nem befolyásolná jelentős mértékben a település levegőminőségét, de a nehéz
gépjárművek átmenő és célforgalmának jelentős zaj- és légszennyező hatása van.
A módosítás hatálya alá vont területen lévő gazdasági létesítmények üzemeléséből eredően, a
környezetet zavaró mértékű légszennyező hatás nem ismert és a módosítás következtében sem
várható.
A tervezett módosítás nem eredményez jelentős változást a környezete közúti közlekedési
viszonyaiban, így a közúti közlekedésből eredő légszennyező hatás mértékére és jellegére sincs
befolyással.
A módosítás hatálya alá vont terület környezetében folytatott szántóföldi művelés során –
elsősorban a talajművelési és betakarítási munkálatok alkalmával – jelentős mennyiségű por
kerülhet a levegőbe. A talaj szélerózió elleni védelme és a szántóföldi területeken lehetséges
felporzás lokalizálása, továbbá a mezőgazdasági területeken lévő növények és állatok
élőhelyeinek gyarapítása, védelme érdekében, mezővédő erdősávok telepítése javasolt a
mezőgazdasági területeket feltáró külterületi utak mentén.
8.3.

Zaj- és rezgésvédelem

A Tenyői úton jelentős a közúti gépjármű forgalom. A helyi forgalomból eredő zaj- és
rezgésterhelés nem befolyásolná jelentős mértékben a település környezeti zajállapotát, de a
nehéz gépjárművek átmenő és célforgalmának jelentős zaj- és légszennyező hatása van.
A módosítás hatálya alá vont területen lévő gazdasági létesítmények üzemeléséből eredő,
zavaró mértékű zajhatás nem ismert.
A tervezett módosítás nem eredményez jelentős változást a környezete közúti közlekedési
viszonyaiban, az üzemi eredetű zajkibocsátással. A módosítás hatálya alá vont terület zaj- és
rezgésvédelmi szempontból nem érzékeny, így a környezeti zaj szempontjából a területet
zavaró környezeti zajterhelésre, környezeti konfliktusra nem kell számítani.
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8.4.

Hulladékgazdálkodás

A települési szilárd hulladékok szervezett gyűjtése és elszállítása Törökszentmiklós településen
is teljeskörűen megoldott, a módosítás hatálya alá vont gazdasági területről is ebben a
rendszerben szállítják el a kommunális, illetve települési hulladékot.
Az üzemi tevékenység során keletkező technológiai hulladék és veszélyes hulladék gyűjtéséről,
ártalmatlanításáról a hulladékgazda a környezetvédelmi engedélye és az üzemi
hulladékgazdálkodási terve, rendszere szerint gondoskodik.
A tervezett módosításhoz kapcsolódóan az érintett területen a területfelhasználás, a
tevékenység hulladékgazdálkodási jellemzői a településrendezéssel, településüzemeltetéssel
összefüggően elhanyagolható mértékben változnak, a módosítás eredményeként várható
változás nem jár további településrendezési/ településüzemeltetési következményekkel.

A vonatkozó hatályos értékvédelmi és környezetvédelmi előírások betartása mellett, a módosítás
várható környezeti hatása a közvetlen és tágabb, épített és táji-, természeti környezetben sem
lesz jelentős, illetve nem lesz kedvezőtlen. A változtatások más tevékenységeket, a szomszédos
és távolabbi területek használatát várhatóan nem korlátozzák, nem szabnak keretet más
tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek, amennyiben a vonatkozó
környezetvédelmi előírásokat az építés és az üzemeltetés során betartják.
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III. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ
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1. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ – TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019. (…) Kt. számú határozata
Törökszentmiklós Város Településszerkezeti Tervének módosításáról

Törökszentmiklós Város Önkormányzata képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az alábbi döntést hozza:
1) Törökszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a többször módosított 108/2005.
(VI.23.) Kt. számú határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv szerkezeti tervlapja jelen
határozat melléklete szerint módosul.
2) Jelen határozat melléklete:
1. melléklet: a TR-M1 rajzszámú M=1:1500 méretarányú szerkezeti tervlap módosítás;
3) A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba lépésével egyidejűleg, a mellékletekben a módosítás
terület hatálya jelkulccsal jelölt területre Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 108/2005. (VI.23.) Kt. sz. határozatával elfogadott Településszerkezeti terv szerkezeti
tervlapja helyébe a mellékletekben szereplő tervlaprészlet lép.
4) A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba lépésével egyidejűleg a település biológiai aktivitás
érték egyenlege + 0,84 értékponttal változik.
5) A Településszerkezeti Terv módosítása az elfogadástól számított 30. napon lép hatályba.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Településszerkezeti Terv módosításáról a lakosságot
tájékoztassa, az elfogadott határozatot küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő
államigazgatási szerveknek.

Határidő: Folyamatos
Felelős: Markót Imre polgármester

Törökszentmiklós, 2019. …

Markót Imre

Dr. Majtényi Erzsébet

polgármester

jegyző
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2. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ – HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYAT MÓDOSÍTÁSA
Törökszentmiklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…….. önkormányzati rendelete
a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2005. (VII.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Törökszentmiklós város önkormányzatának képviselő-testülete az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. §. (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a 62. §
(6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 13. § (1) bekezdésében, valamint a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési
eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet (a
továbbiakban: Tr.) 32. § (1) bekezdés c) pontja szerinti eljárásban az állami főépítészi véleményezési
jogkörében eljáró megyei kormányhivatal, valamint a partnerségi egyeztetés szabályai szerint a
partnerek véleményének kikérésével Törökszentmiklós helyi építési szabályzatáról szóló 21/2005. (VII.1.)
önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja:
1. § (1) Jelen rendelet 1. sz. melléklete a TR-M2 jelű és sorszámú Szabályozási Terv.
(2) Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 21/2005. (VII.1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: HÉSZ) Külterületi Szabályozási Tervi mellékletét módosítja e rendelet 1 sz. melléklete, a
mellékletben jelölt, „a szabályozási terv módosítás területi hatálya” alatti területre, az 1 sz. melléklet
szerinti normatartalommal.
2. § A HÉSZ 19. § - ban szereplő „Beépítésre szánt területeken – az építési övezetekben, építési
használati célból - az építési telkekre meghatározott szabályozás összefoglaló táblázata” kiegészül az
alábbi sorral:
Gazdas Keresked Gksz- szabadon- SZ
ági
el-mi,
6
álló
terület szolgáltat
ó Gksz
*: A 26/B. § kiegészítő előírást tartalmaz

5000

50

12,5

-

30*

3. § A HÉSZ 26. § 2) bekezdése kiegészül a következő francia bekezdéssel:
„- Gksz-6 – szabadonálló, telekméret min. 5000 m2”
4. § A HÉSZ kiegészül a következő 26/B. § - al:
"26/B. § A Gksz-6 jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági építési övezet (Törökszentmiklós,
gabonatároló telep területe)
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(1) Az építési övezetben az építési helyen kívül az alábbi melléképítmények helyezhetők el:
a) közmű becsatlakozási műtárgy, közműpótló műtárgy;
b) hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2 méteres belmagassággal),
c) kerti építmény,
d) napkollektor,
e) kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20m2 vízszintes vetülettel,
f) kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,
g) ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló;
h) szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antenna oszlop, zászlótartó oszlop.
(2) Az építési övezet területén az előkert minimum 5 méter, az oldalkert minimum 4,5 méter, a
hátsókert minimum 5,0 méter. A nem az építési helyen fennálló épületen, épületrészen építési
tevékenység végezhető, az épület, épületrész csak az építési helyen bővíthető.
(3) Az építési övezetben megadott legnagyobb építménymagasság értéke a megengedett
tevékenységhez illetve rendeltetéshez szükséges, alaprajzilag pontszerűnek minősülő, illetve
technológiai építmények esetében 20,0 méter.
(4) A szabályozási terven „differenciált BIA számítással érintett telek” szabályozóval érintett telkeken a
minimálisan kialakítható zöldfelület 38 %, amely 3 szintes háromszintű (gyep és 40 db cserje/150 m2 és
1 db nagy lombkoronájú fa/150 m2) növényzettel telepítendő.
(5) A szabályozási terven „belső közlekedési feltárást biztosító közlekedési célú telek” – ként jelölt telket
vagy telekrészt érintő telekalakítás során a teljes terület közlekedési feltárása nem veszélyeztethető.”
5. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult
ügyekben kell alkalmazni.

Kihirdetés napja: 2019. …..

Markót Imre

Dr. Majtényi Erzsébet

polgármester

jegyző
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1. melléklet: Törökszentmiklós Város …. Önk. rendeletének 1. számú melléklete
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