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AVASLAT

FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK
K-3 JELŰ
MÓDOSÍTÁSÁRA
Tisztelt Képviselő-testület!
Felsőzsolca város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőzsolca Településrendezési eszközeinek
korszerűsítését tűzte ki célul, és 55/2012.(IV.18.) Kth. számú határozatában döntött a
településrendezési terv módosításának szükségességéről. A döntés alapján elindult a
településfejlesztési Településfejlesztési koncepció felülvizsgálata és módosításra kerül a
Településrendezési terv is.
Előzmények

A Településrendezési terv módosítása 2014 K-2

A településrendezési terv módosítása több ütemben készül. A Képviselő –testület megtárgyalta a
Felsőzsolca város településrendezési eszközeinek korszerűsítésével kapcsolatos előzetes
tájékoztatási szakasz lezárásáról és a továbbtervezés irányairól szóló előterjesztést, és ennek
részeként, az 51/2014.(V.15) határozatában elfogadta a gát megépítésével összefüggő kisajátítási
ügyekhez kapcsolódó Településrendezési terv módosítás előrehozottan történő elvégzését,
felgyorsítva a kisajátítási ügyek rendezését.
A felgyorsított, előrehozott kisajátítási ügyekkel kapcsolatos Településszerkezeti terv módosítást a
Képviselő-testület 115/2015.(IX.09) önkormányzati határozattal hagyta jóvá. A Helyi Építési
Szabályzat és a Szabályozási tervek módosítása a 19/2014.(IX.11) rendelettel került jóváhagyásra.
A Településrendezési terv módosítása 2015 K-3

Felsőzsolca város Önkormányzata a Településrendezési terv módosítása előtt hirdetményt tett
közzé, melyben lehetőséget adott a partnereknek, a lakosságnak, hogy véleményüket, kéréseiket
ismertethessék, mely a Településrendezési terv módosítása, korszerűségi felülvizsgálata során
minden egyes kérelem esetében vizsgálatra kerül, melyről a képviselőtestület előzetesen véleményt
nyilvánított a51/2014.(V.15) határozatában, elfogadta a továbbtervezés irányait.
A jelen Településrendezési terv módosítás ezeknek a kérelmeknek a megoldására tesz javaslatot,
melyeket az államigazgatási szervek nem kifogásoltak és szakmai szempontból is indokoltak voltak.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK

A módosítással érintett területek elhelyezkedése a településen belül

A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÉRTÉKELÉSE

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ
A Kormány 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről 26. pont Az előzetes tájékoztatási szakasz 37. § (1)-(7)
bekezdései alapján tájékoztatási eljárás került lefolytatásra, mivel Felsőzsolca Város
Önkormányzata döntött arról, hogy módosítja az érvényben lévő Településrendezési tervét. A
településrendezési terv módosítását mintegy 22 bejelentés és igény tette szükségessé. Ezzel
párhuzamosan korszerűségi felülvizsgálatra is sor kerül.
Az előzetes tájékoztatási eljárás lefolytatása után összegzés készült, melyet a Képviselő –testületnek
bemutattunk. Az előzetes tájékoztatási szakaszban megadott adatok beépültek a településrendezési
terv anyagába.
Az előzetes tájékoztatási eljárás dokumentumait a tervdokumentáció tartalmazza
A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSEÉS
LEZÁRÁSA:
A Kormány 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről 27. pont A véleményezési szakasz 38. § (1)-(5)
bekezdései alapján véleményezési eljárás került lefolytatásra.
PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS
A partnerségi egyeztetés során vélemény nem érkezett.
Az eljárásról összefoglaló készült.
A közbenső véleményezési szakasz dokumentumait a tervdokumentáció tartalmazza
Tekintettel arra, hogy a véleményezési szakaszban a Településrendezési terv módosítással
kapcsolatosan az államigazgatási szervek nem emeltek kifogást, ezért egyeztető tárgyalás
összehívására nem volt szükség.
A Képviselőtestület a véleményezési szakaszról szóló összefoglalót megtárgyalta és az abban
foglaltakat a 42/2015. ( IV.08. ) Kth. határozatában jóváhagyta.
Ennek értelmében a Településrendezési tervet benyújtottuk az állami főépítészhez szakmai
véleményezésre.
A VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ
A Kormány 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről 28. pont A végső szakmai véleményezési szakasz 40. §
szerint a véleményezési szakasz lezárását követően a településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás
során beérkezett valamennyi vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb
dokumentummal együtt benyújtottuk az állami főépítésznek.
Az állami főépítész a benyújtott tervdokumentáció ellen nem emelt kifogást, így a
Településrendezési terv módosítása előterjeszthető a Képviselő-testületnek jóváhagyásra.

Az állami főépítész BOD/01/424-3/2015 számú levelét az előterjesztéshez mellékeljük.
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA
A Településszerkezeti Terv a településfejlesztési koncepcióban korábban elfogadott célok,
elhatározások alapján készült, a véleményezési eljárásban részt vett államigazgatási szervek
szakmai véleményeinek figyelembe vételével. A városfejlesztési koncepció kiegészítésének
tekinthető a Képviselő-testület korábbi döntése a Településrendezési terv módosításáról.
A településszerkezeti terv kijelöli a beépítésre szánt területeket, a település szerkezetét meghatározó
közterületeket is. Ezeken a területeken alapvető változás nem történik, csak pontosításokra kerül
sor.
A Településszerkezeti terv, a Településszerkezeti terv Leírása, a Szabályozási terv és a Helyi
Építési Szabályzat módosítása egyidejűleg készült, és került véleményezésre.
A Szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban kell lennie A
jogszabály szerint a Szabályozási Terv és a HÉSZ elfogadása előtt a Településszerkezeti Terv
határozattal történő jóváhagyása szükséges.
Az előterjesztés mellékletét képező tervdokumentációban
Településszerkezeti Terv jóváhagyandó dokumentumai.

részletesen

megtalálhatóak

a

A Településszerkezeti Terv Leírását a jelen eljárás során nem módosítottuk, az korábban
megtörtént.
A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS A MELLÉKLETÉT KÉPEZŐ SZABÁLYOZÁSI
TERV JÓVÁHAGYÁSA
A szabályozási terv követi a Településszerkezeti Terv elhatározásait, de a részletességéből adódóan
pontosítja az egyes övezeti határokat.
A szabályozás a magasabb rendű jogszabályokban megadott szakmai iránymutatás alapján készült,
figyelemmel a helyi sajátosságokra.
A település igazgatási területére azonos elvek alapján tervezett kül- és belterületi Szabályozási terv
vonatkozik. A tervezett területfelhasználási módosítások és a tervezett építési övezetekrészben a
külterületen, részben a belterületben helyezkednek el.
A beépítés paramétereit egyes területfelhasználási egységeken belül a HÉSZ előírásai és a tervlapok
tartalmazzák a kötelező övezeti szabályozásoknak (a beépítési mód, a beépítés megengedett
legnagyobb mértéke, megengedett legnagyobb építménymagasság értéke, az alakítható legkisebb
telek területe, a legkisebb zöldfelület mértéke) megfelelően.
A Képviselőtestület a Helyi Építési Szabályzat és a mellékletét képező Szabályozási terv
módosítását rendeletben hagyja jóvá.
A TELEPÜLÉSENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSAINAK ÖSSZEGZÉSE
Összességében elmondható, hogy terv biztosítja a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a
jogos magánérdekre tekintettel.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalva az előterjesztés
mellékleteit képező Településszerkezeti Terv módosítását és a Helyi Építési Szabályzat módosítását
tartalmazó rendelet-tervezetet a rajzi munkarészeivel együtt szíveskedjen jóváhagyni.
Felsőzsolca, 2015. augusztus 28.
Dr Tóth Lajos
polgármester

1.

számú

melléklet

HATÁROZATI JAVASLAT
Tárgy: Településszerkezeti tervének K-3 jelű módosítása
Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőzsolca Város Településszerkezeti
Tervének K-3 jelű módosítását, jelen határozat 1-10 melléklete szerint jóváhagyja.
A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.
A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem érinti.
A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.
A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes szerkezetben kell
dokumentálni.
Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK:
MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA
2. számú módosítás
3. számú módosítás
4. számú módosítás
5. számú módosítás
6 számú módosítás

7 számú módosítás
8. számú módosítás
9. számú módosítás
10. számú módosítás

A Településszerkezeti Terv módosítás....../2015. (

) határozatának 1. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

2. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város külterület 067helyrajzi szám

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a Gip-M területi besorolás Gip területbesorolásra változik az övezeti szabályozás
módosításával egyidejűen.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN

Módosítással érintett terület
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Településszerkezeti Terv módosítás....../2015. (

) határozatának 2. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

3. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének módosítása,
kiszolgáló utak meghatározása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város külterület 066/5és 066/3
helyrajzi számok

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a Gip-M területi besorolás Gip területbesorolásra változik az övezeti szabályozás
módosításával egyidejűen. A jelenleg feltáratlan tömbön belül a meglévő utakhoz kapcsolódóan
közterületek kerülnek kijelölésre.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN

Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Településszerkezeti Terv ....../2015. (

) határozatának 3. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

4. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület 2357/34 helyrajzi
szám

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a Lkekertvárosias lakóterület területi besorolás Vtterületrendeltetésre változik az
övezeti szabályozás módosításával egyidejűen.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN
Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN
Módosítással érintett terület

A Településszerkezeti Terv ....../2015. (

) határozatának 4. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

5. számú. módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület 2296/16-2296/22
helyrajzi számok és külterület 2297 helyrajzi
szám egy része

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a Lkekertvárosias lakóterület területi besorolás Vtterületrendeltetésre változik az
övezeti szabályozás módosításával egyidejűen.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN
Módosítással érintett terület

A Településszerkezeti Terv ....../2015. (

) határozatának 5. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

6 számú módosítás

A tömböt feltáró kiszolgáló utak módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület 113-114 helyrajzi
számok, illetve a teljes tömb terület

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a tömböt feltáró utak egy része törlésre kerül, a 113 helyrajzi számon parkoló terület
kerül kijelölésre. A tömbfeltáró utak a kialakult intézmények kiszolgálását továbbra is biztosítják.Az
övezeti szabályozás nem változik
AZ ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN
Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Településszerkezeti Terv ....../2015. (

) határozatának 6. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

7. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének
módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület 1334/96
1334/99 és 1334/100-1334-102 és 45 helyrajzi
számú ingatlanok

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a településközponti vegyes Vtterület kereskedelmi szolgáltató gazdasági
területGksz besorolásra változik, a lakóterületek felé védő zöldsáv kialakítása mellett
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN
Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN
Módosítással érintett terület

A Településszerkezeti Terv ....../2015. (

) határozatának 7. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

8. számú módosítás

A tömböt feltáró kiszolgáló utak módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület Kassai utca,
Nagyszilvás utca, Hunyadi János utca, Petőfi
Sándor utca által határolt tömb.

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a tömböt feltárni tervezett kiszolgáló utak törlésére kerül sor az övezeti
szabályozási rendszerfenntartása mellett.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN
Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN
Módosítással érintett terület

A Településszerkezeti Terv ....../2015. (

) határozatának 8. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

9. számú módosítás

Biztonsági övezet feltüntetése

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

A Felsőzsolca Ipari út 2 KITE telephely 016/113

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A Telephelyen kijelölt biztonsági övezet feltüntetése a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
előírásai alapján
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN

Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN

Tervezett út

Módosítással érintett terület

A Településszerkezeti Terv ....../2015. (

) határozatának 9. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

10. számú módosítás

Térségi övezetek feltüntetése

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

A Felsőzsolca közigazgatási területe

Településszerkezeti terv
Jóváhagyva: 96/2013.(V.23.) Ökt. határozattal

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A közigazgatási területen az Aggteleki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján fel kell tüntetni a
térségi övezeteket.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN

TÉRSÉGI ÖVEZETEK A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEN

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN

MÓDOSÍTOTT TÉRSÉGI ÖVEZETEK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEN
Ökológiai hálózat területe

MÓDOSÍTOTT TÉRSÉGI ÖVEZETEK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEN
Természeti területek

MÓDOSÍTOTT TÉRSÉGI ÖVEZETEK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEN
Természet megőrzési területek

A Településszerkezeti Terv ....../2015. (

) határozatának 10. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

10. számú módosítás

A Településszerkezeti terv jelmagyarázatának
módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT JELMAGYARÁZAT A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT JELMAGYARÁZAT A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN

TERVEZET
FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
......... /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
FELSŐZSOLCA VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL
SZÓLÓ 5/2005.(V.27) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Felsőzsolca Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §
(6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének
kikérésével a partnerségi egyeztetést követően Felsőzsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) szóló többször módosított 7/2005. (V. 27.) rendeletét (a továbbiakban „R”) az alábbiak
szerint módosítja:
1.§
(1) A „R” 24.§ (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:
(1) funkciók: az OTÉK 19. §. (2)-(3) bekezdéseiben megnevezettek helyezhetők el a következő
megkötésekkel:
-az egyes szolgáltatói övezetekben a szolgáltatáshoz kapcsolódóan egyházi funkció
megjelenhet.
2.§
(1) A „R” 13.§ (5) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép:
(5) Nem lakó funkciójú épületek közül a területen a következőek létesíthetők:
- jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár, kerékpár, stb.)
- kisipari vagy barkács műhely, műterem, kiskereskedelmi üzlet, raktár
idegenforgalmi, kereskedelmi, szolgáltató, szálláshely szolgáltató funkciók (a fenti
megszorításokkal) a falusi turizmushoz kapcsolódva
- hőtermelést biztosító épület (kazánház)
- nyári konyha, mosókonyha, szárító
- egyéb tároló építmények (tüzelőanyag- és egyéb tároló, szerszámoskamra, szín, fészer,
magtár, góré, csűr, pajta stb.),
- egyéb, a környezetre nem zavaró hatású, a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi,
szolgáltató, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, sport és szociális funkció

3.§
(1) A „R” kiegészül egy új, 31./ A § -al az alábbiak szerint:
A közlekedési és közmű területek sajátos előírásai

1./ A §
Közterületek, egyéb közlekedési és közmű területek telekalakításának sajátos előírásai
(1) Az útlejegyzéssel kapcsolatosan kialakított telkek esetében az övezeti előírásokban előírt alakítható legkisebb telekterületet első ütemben nem kell megtartani, hanem az útlejegyzéssel
csökkentett telekterület maradhat. A fennmaradó, kialakult, az övezeti előírásokban előírt telekmérettől kisebb ingatlanokra építési engedély akkor adható, ha a szabályozási tervben előírt telekméret kialakításra került.
(2) Az egyes beépítésre szánt területeken meghatározott építési övezeteken belül kialakított közterületek, közlekedési és közmű területek telekalakításánál az övezetekben előírt alakítható legkisebb telekterület szabályozási előírásait nem kell tartani, helyette a műszaki szükségszerűségből és az egyes közterületek kialakult viszonyaiból következő egyedi telekméretek is alkalmazhatóak.
4.§
(1) A „R” kiegészül egy új, 31./ B § - al az alábbiak szerint:
1./ B §
Területfelhasználási egységeken belül kialakított magánutak szabályozása:
(1) Közlekedési és közmű elhelyezésre szolgáló magánút céljára legalább a következő szélességű
területet kell biztosítani:
6,0 m, ha kettőnél nem több, 80 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telket közelít meg,
10 m, ha 200 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telkeket közelít meg,
12 m egyoldali fasorral, ha 400 m-nél nem távolabbi bejáratú építési telkeket közelít meg.
A gazdasági (Gksz, Gip) területeken belül a magánút szélessége 12 m-nél kisebb nem lehet.
150 m-nél hosszabb, zsákutcaként kialakított magánutat végfordulóval kell megépíteni.
200 m-nél nagyobb hosszúságú magánút zsákutcaként nem alakítható ki.
Kettőnél több telek megközelítésére szolgáló magánutat közforgalom elől elzárni nem szabad.
Amennyiben rendezett szabályokkal meghatározott módon a kiszolgált területen a közszolgáltatást végzők, valamint a területen jelenlévőkhöz érkező látogatók bejutása biztosítható, a
közforgalom elől el nem zártság követelménye kielégítettnek tekintendő.
A magánúttal feltárásra kerülő tömbbelső vagy területegység telkeinek szélessége a kialakult
telekszélességek figyelembe vételével is engedélyezhető az övezetre vonatkozó egyéb előírások
betartásával.

a)
b)
c)
d)
(2)
(3)
(4)

(5)

5.§
(1) Felsőzsolca város Szabályozási Terve módosul a jelen rendelet 1.-11. számú rajzi mellékletei
szerint
(2) A Szabályozási Tervben a módosítással nem érintett területrészek szabályozása változatlanul
érvényben marad.

6. §
Ez a rendelet a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.
E rendeletet a 1.-11. számozott mellékeltet tartalmaz „Szabályozási terv módosításának
tervanyaga” címmel.

dr. Pataki Anett sk.
jegyző

Dr. Tóth Lajos sk.
polgármester

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 1. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

1. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének megtartása
mellett az övezeti szabályozása módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város külterület 058/1 helyrajzi
szám és az érintett tömb további telkei

Szabályozási terv. Jóváhagyva a16/2013.(V.27.)
önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során az Má-Ix övezet Má-I övezetre változik, a major építési tilalom a tömbre
tovább nem érvényes.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 2. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

2. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének és az övezeti
szabályozásnak a módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város külterület 067 helyrajzi szám

Szabályozási terv. Jóváhagyva a16/2013.(V.27.)
önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a Gip-M területi besorolás Gip terület besorolásra változik az övezeti
szabályozás módosításával egyidejűen..
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 3. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

3. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének módosítása,
kiszolgáló utak meghatározása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
ELHELYEZKEDÉSE

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város külterület 066/5és 066/3
helyrajzi számok

Szabályozási terv. Jóváhagyva a16/2013.(V.27.)
önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a Gip-M területi besorolás Gip terület besorolásra változik az övezeti
szabályozás módosításával egyidejűen. A jelenleg feltáratlan tömbön belül a meglévő utakhoz
kapcsolódóan közterületek kerülnek kijelölésre
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 4. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

4. számú. módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület 2357/34
helyrajzi szám

Szabályozási terv. Jóváhagyva a16/2013.(V.27.)
önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a Lke kertvárosias lakóterület területi besorolás Vt terület rendeltetésre
változik az övezeti szabályozás módosításával egyidejűen.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN
Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 5. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

5. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének
módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület 2296/16-2296/22
helyrajzi számok és külterület 2297 helyrajzi
szám egy része

Szabályozási terv. Jóváhagyva
a16/2013.(V.27.) önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a Lke kertvárosias lakóterület területi besorolás Vt terület rendeltetésre
változik az övezeti szabályozás módosításával egyidejűen
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN
Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN
Módosítással érintett terület

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 6. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

6. számú módosítás

A tömböt feltáró kiszolgáló utak módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület 113-114 helyrajzi
számok, illetve a teljes tömb terület

Szabályozási terv. Jóváhagyva a16/2013.(V.27.)
önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a tömböt feltáró utak egy része törlésre kerül, a 113 helyrajzi számon parkoló
terület kerül kijelölésre. A tömbfeltáró utak a kialakult intézmények kiszolgálását továbbra is
biztosítják. Az övezeti szabályozás nem változik
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN
Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 7. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

7. számú módosítás

Területfelhasználás rendeltetésének
módosítása, út szabályozása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület 1334/96
1334/99 és 1334/100-1334-102 és 45
helyrajzi számú ingatlanok

Szabályozási terv. Jóváhagyva
a16/2013.(V.27.) önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a településközponti vegyes Vt terület kereskedelmi szolgáltató gazdasági
terület Gksz besorolásra változik, a lakóterületek felé védő zöldsáv kialakítása mellett.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 8 melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

8. számú módosítás

A tömböt feltáró kiszolgáló utak módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

Felsőzsolca város belterület Kassai utca,
Nagyszilvás utca, Hunyadi János utca, Petőfi
Sándor utca által határolt tömb.

Szabályozási terv. Jóváhagyva a16/2013.(V.27.)
önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A módosítás során a tömböt feltárni tervezett kiszolgáló utak törlésére kerül sor az övezeti
szabályozási rendszerfenntartása mellett. Az út helyén a telek nem beépíthető része
szabályozással biztosítható a későbbiekben az út megépítésének lehetősége.
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 9. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

9. számú módosítás

Biztonsági övezet feltüntetése

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

A Felsőzsolca Ipari út 2 KITE telephely 016/113

Szabályozási terv. Jóváhagyva
a16/2013.(V.27.) önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A Telephelyen kijelölt biztonsági övezet feltüntetése a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság előírásai alapján
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN

Módosítással érintett terület

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 10. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

10. számú módosítás

Biztonsági övezet feltüntetése

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP

A Felsőzsolca Ipari út 2 KITE telephely 016/113

Szabályozási terv. Jóváhagyva
a16/2013.(V.27.) önkormányzati rendelettel

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA

A Telephelyen kijelölt biztonsági övezet feltüntetése a BAZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság előírásai alapján
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVEN

MÓDOSÍTOTT TÉRSÉGI ÖVEZETEK A SZABÁLYOZÁSI TERVEN

MÓDOSÍTOTT TÉRSÉGI ÖVEZETEK A SZABÁLYOZÁSI TERVEN
Országos ökológiai hálózat és magterületi területe

MÓDOSÍTOTT TÉRSÉGI ÖVEZETEK A SZABÁLYOZÁSI TERVEN
Természeti területek

MÓDOSÍTOTT TÉRSÉGI ÖVEZETEK A SZABÁLYOZÁSI TERVEN
Természet megőrzési területek

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (

) önkormányzati rendelet 11. melléklete

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA

MÓDOSÍTÁS JELLEGE

Általános módosítás

A Szabályozási terv jelmagyarázatának módosítása

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT JELMAGYARÁZAT A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVEN

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT JELMAGYARÁZAT A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVEN
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Indo kolás
A Felsőzsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati
rendelet módosításának rendelet tervezetéhez
Általános indokolás
Felsőzsolca Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés
6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében biztosított
véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a partnerségi
egyeztetést követően alkotta meg a Felsőzsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló
többször módosított 7/2005. (V. 27.) módosító rendeletét.
A rendelet módosítás célja lakossági igényekkel kapcsolatos módosítási kérelmek rendezése.
Részletes indokolás
1-4. §-hoz
A rendelet módosítás konkrételőírásait tartalmazza.
5 §-hoz
A rendelettervezet mellékleteire vonatkozó előírásokat tartalmazza, illetve intézkedik arról, hogy a
módosítással nem érintett területrészek szabályozása változatlanul érvényben maradjon.
.
6.§-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.
Melléklet: A Szabályozási terv módosításai. A rendelettervezet
tartalmaz

1.-11 számozott mellékeltet

Felsőzsolca, 2015. augusztus 28.
Dr. Tóth Lajos
polgármester
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Hatásvizsgálati lap

a Felsőzsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló
......./2015. ( ) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. A jogszabály társadalmi hatása :
Társadalmi szempontból kizárólag pozitív társadalmi hatásokat hordoz a rendelet-tervezet,
mivel Felsőzsolca városban a lakossági igényekkel kapcsolatos módosítási kérelmek
rendezésére irányul.
II. A jogszabály gazdasági hatása:
A rendelet gazdasági hatásai között pozitív hatásként jelölhető meg egy olyan hatás, melynek
segítségével a lakosság és vállalkozások által tervezett fejlesztések megvalósulhatnak.
III. A jogszabály költségvetési hatása:
A rendelet megalkotását követően az önkormányzat költségvetésében tervezni és biztosítani
kell a járulékos költségeket, így a telekalakítások önkormányzati területeket érintő költségeinek
összegét.
IV. A jogszabály környezeti és egészségi következményei:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségi hatása nincs.
V. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
VI. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A jogszabály megalkotása elősegíti a lakossági fejlesztési igények magvalósulását.
A jogszabályalkotás meg nem történte közvetlen jogkövetkezményekkel nem jár.
VII. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
A rendelet elfogadása eseten az új szabályok alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest
többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
A pénzügyi feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezetét a mindenkori költségvetésben
biztosítani kell.
Felsőzsolca, 2015. augusztus 28.
Dr. Tóth Lajos
polgármester
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