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J  A V A S L A T         
 

FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK   K-3.2 JELŰ  

MÓDOSÍTÁSÁRA  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Felsőzsolca város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2015. (IV. 08.) Kth. számú 

határozatával hozzájárult, hogy a K-3 módosításhoz érkezett észrevételekhez kapcsolódóan  

K-3.2 szám alatt egyszerűsített eljárásban a Település Rendezési terv és ezen belül a 

Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításra 

kerüljön.  
 

 

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 134/2015. (XI.13. )  Kth. határozatával jóváhagyta. 
 

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/01/564-4/2015. számú levelét az előterjesztéshez mellékeljük. / 1. 

számú melléklet / 

 
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA 

MÓDOSÍTÁSÁNAK JÓVÁHAGYÁSA 
 

Az előterjesztés mellékletét képező tervdokumentációban részletesen megtalálhatóak a 

Településszerkezeti Terv jóváhagyandó dokumentumai.  
 

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 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. 

 

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. december 1. 
 

         

 

 

                         Dr. Tóth Lajos 

         polgármester 
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1. CÍMLAP 

FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 

KK  ––  33..22  JJEELLŰŰ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

EEGGYYSSZZEERRŰŰSSÍÍTTEETTTT  EELLJJÁÁRRÁÁSSBBAANN  

TTEERRVVDDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYÁÁSSRRAA  
 

Megrendelő: Felsőzsolca város Önkormányzata 

 

 
Felsőzsolca 

Szent István út 20. 
3561 
 
 

Tervező: LA-URBE Építésziroda Kft. 

 

 
Miskolc 

Patak utca 10. sz. 
3525 

 

 
 

Miskolc, 2015. december hó 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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2. ALÁÍRÓLAP 

FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 

KK  ––  33..22  JJEELLŰŰ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

EEGGYYSSZZEERRŰŰSSÍÍTTEETTTT  EELLJJÁÁRRÁÁSSBBAANN  

TTEERRVVDDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYÁÁSSRRAA  
 
 
 
Vezető településtervező  

 
Lautner Emőke 

TT-1-05-79 
LA-URBE KFT. 

 
 
 
 
 
 
Ügyvezető 

 
 
 
 
 
 

 
Lautner Emőke 
LA-URBE KFT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miskolc, 2015. december hó 

mailto:la.urbekft@chello.hu


 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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3. TARTALOMJEGYZÉK 

 

FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 

KK  ––  33..22  JJEELLŰŰ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

EEGGYYSSZZEERRŰŰSSÍÍTTEETTTT  EELLJJÁÁRRÁÁSSBBAANN  

TTEERRVVDDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYÁÁSSRRAA  
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4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 

 
 
4.1 Határozat tervezet  
4.2 A határozat tervezet mellékletei 1-8 számozással 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 

  

 

Tárgy:   Településszerkezeti tervének K-3.2  jelű módosítása 
 

 

A Képviselő-testület Felsőzsolca Város Településszerkezeti Tervének módosítását a jelen 

határozat 1-8 számú melléklete szerint jóváhagyja. 

 

A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 

 

A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem érinti, azt a 

korábban jóváhagyott Településrendezési terv módosítás tartalmazza. 

 

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:  2015.  december 31., illetve értelemszerűen 
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA 
 

 
 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA  

11. számú módosítás 14. számú módosítás 

12. számú módosítás 15. számú módosítás 

13. számú módosítás 16. számú módosítás 

17.számú módosítás  

 
 

A módosítással érintett területek: 

4.2 A határozat tervezet mellékletei 
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A Településszerkezeti Terv módosítás....../2015. (          ) határozatának 1. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

11. számú módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város belterület 1 helyrajzi szám 
Településszerkezeti terv  
Jóváhagyva: 98/2015.(IX.16.) Kth. határozattal 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A módosítás során a Vt területi besorolás zöldterület terület besorolásra 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 



 

14 
 

A Településszerkezeti Terv módosítás....../2015. (          ) határozatának 2. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

12. számú módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város külterület 092/4 helyrajzi szám 
Településszerkezeti terv  
Jóváhagyva: 98/2015.(IX.16.) Kth. határozattal 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A 092/4 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatosan a Ká övezet (állatmenhely) törlése és 
egységesen Kb bányaövezet kijelölése 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN 

 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Településszerkezeti Terv ....../2015. (          ) határozatának 3. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

13. számú módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város belterület 2034/17 helyrajzi szám  
Településszerkezeti terv  
Jóváhagyva: 98/2015.(IX.16.) Kth. határozattal 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

Az 1004 helyrajzi számú zsidó temető rendeltetésének feltüntetése, és közterületi megközelítésének 
biztosítása érdekében közlekedési út szabályozása a korábban közterületként működő 2034/17 helyrajzi 
számú ingatlanból. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN 

  
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Településszerkezeti Terv ....../2015. (          ) határozatának 4. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

14. számú. módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város külterület 011/7 helyrajzi szám  
Településszerkezeti terv  
Jóváhagyva: 98/2015.(IX.16.) Kth.  határozattal 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A módosítás során a 011/7 helyrajzi számú ingatlan vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN 

  
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Településszerkezeti Terv ....../2015. (          ) határozatának 5. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

15. számú módosítás Közlekedési út területének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város belterület 998 helyrajzi 
számú út  

Településszerkezeti terv  
Jóváhagyva: 98/2015.(IX.16.) Kth. határozattal 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A korábbi módosítás során a 998 helyrajzi számú közterületi út végéről a tévesen ott maradt közterületi 
szabályozást le kell törölni. 

AZ ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN 

  
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN 

  

Módosítással érintett terület 
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A Településszerkezeti Terv ....../2015. (          ) határozatának 6. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

16. számú módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város zártkert közlekedési út kijelölése a 
3092-3093 helyrajzi számú ingatlanokon 

Településszerkezeti terv  
Jóváhagyva: 98/2015.(IX.16.) Kth. határozattal 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A módosítás során a kijelölt, szabályozott út legyen folyamatos, amely a vízügyei területen áthalad, 

hogy a töltésre átjárási szolgalmat lehessen bejegyeztetni a telekalakítás és kisajátítási eljárás során. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN 

 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Településszerkezeti Terv ....../2015. (          ) határozatának 7. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

17. számú módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város a gát nyomvonalának pontosítása 
a Csepnyik déli részén és Mk kertes mezőgazdasági 
terület kijelölése a 3178 hrsz.-tól a 3186 hrsz.-ig 
ingatlanokra 

Településszerkezeti terv  
Jóváhagyva: 98/2015.(IX.16.) Kth. határozattal 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A módosítás során végleges kisajátítási terv átvezetése és Mk kertes mezőgazdasági terület kijelölése a 3178 
hrsz.-tól a 3186 hrsz.-ig ingatlanokra. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN 
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A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN 
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A Településszerkezeti Terv ....../2015. (          ) határozatának 8. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

18. számú módosítás 
A Településszerkezeti terv jelmagyarázatának 
módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT JELMAGYARÁZAT A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN 
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A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT JELMAGYARÁZAT A MÓDOSÍTOTT SZERKEZETI TERVEN 

 
 
 

5.1 A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 
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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

….…/2015. (…….) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSŐZSOLCA VÁROS HELYI 

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 

 7/2005. (V. 27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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” 6.§ (1) d) pontja helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

  d)    Különleges területek alövezetei 

 

Kr  régészeti park 

     Ksp  sportpálya 

     Kt  temető 

     Kb  kavicsbánya 

     Kkm  különleges közmű terület 

 

2. § 

 

(1)   A „R” 13.§  (4)  bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

  (4)  Az alakítható legkisebb telek szélesség új telekalakítás esetén Lke-1, Lke-2 estén 14 m. 

    Kivételt képeznek ez alól azok az ingatlanok, melyeknek eredeti térmértékeit, így 

szélességét és a telekterületét is érinti a gát megépítésével kapcsolatos kisajátítás. 

Ezekben az esetekben a kisajátításból adódó visszamaradó telkek kialakult 

telekszélessége és visszamaradó telekterülete megtartható, akkor is, ha az nem felel meg 

az övezeti előírásoknak. területek 

 

3. § 

 

(1) A „R” 21.§ (1) bekezdés kiegészül egy új e) ponttal az alábbiak szerint: 

 

e) Az egyes intézményterületeken elhelyezkedő kialakult épületek területét építési 

helyként lehet kezelni akkor is, ha a szabályozás erről külön nem rendelkezik, 

illetve a kialakult helyzet eltér az általános szabályozási elvektől. 
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(2)    A „R” 21.§ (1) bekezdés kiegészül egy új f) ponttal az alábbiak szerint: 

 

   f)  A kialakult épületek építési helyén belül, illetve a szabályozási terven jelölt 

építési      helyeken, a kialakult épületek tömegét meg lehet tartani, akkor is, ha 

azok eltérnek az általános szabályozási elvektől.  

 

4. § 

 

  (1)  A „R” 29.§ (1) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

    (1) A különleges területnek minősülnek az alábbi létesítmények elhelyezésére kijelölt       

   területek: 

                 Kr  régészeti park 

            Kt  működő temető 

               Ksp             sportpálya 

                 Kb  kavicsbánya 

            Kkm különleges közmű terület 

 

  (2) A „R” 29.§ (2) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép  

 

(2)  XIII. SZ. TÁBLÁZAT 

 

Az építési telek 

Övezeti 

Jele 

Funkcionális 

besorolása 

Beépítési 

módja 

Kialakítható 

legkisebb 

terület 

Legnagyobb 

beépítettsége 

Legnagyobb 

építményének- 

Magassága 

m 

Kr Régészeti park SZ 2000 m2 

10 % 

régészeti 

szakvélemény 

alapján 

3,5 m 

régészeti 

szakvélemény 

alapján 

Kt Működő temető SZ 1000 m2 5 % 7,5 m 

Ksp1 Sportpálya SZ 1000 m2 20 % 7,5 m 

Ksp2 Sportcsarnok Z 1000 m2 100 % 12,5 m 

Kb Kavicsbánya 

SZ 

Csak 

kiszolgáló 

épület 

3000 m2 5 % 

 

7,5 m 

technológiai 

berendezések 

esetében 25 m 

Kkm 
Különleges 

közmű övezet 
SZ 1000 m2 30% 4,5 m 

 

Legkisebb zöldfelület 40 % 

 

(3) A „R” 29.§ (5) bekezdés hatályát veszíti. 
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5. § 

 

(1) Felsőzsolca város Szabályozási Terve módosul a jelen rendelet 1-8 számú rajzi mellékletei 

szerint  

 

(2) A Szabályozási Tervben a módosítással nem érintett területrészek szabályozása változatlanul 

érvényben marad. 

 

 

6. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő 15. napon lép hatályba.  

 

E rendeletet a 1 - 8 számozott mellékeltet tartalmaz „Szabályozási terv módosításának tervanyaga” 

címmel. 

 

 

 

   

Dr. Tóth Lajos sk.  dr.  Pataki Anett sk. 

polgármester  jegyző 
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5.2 A rendelet tervezet mellékletei  

 

  A SZABÁLYOZÁSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA 
 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
 

 
 

 
A SZABÁLYOZÁSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA  

11. számú módosítás 15. számú módosítás 

12. számú módosítás 16. számú módosítás 

13. számú módosítás 17. számú módosítás 

14. számú módosítás  
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 A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (       ) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

11. számú módosítás 
Területfelhasználás rendeltetésének módosítása és 
övezeti szabályozása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város belterület 1 helyrajzi szám 
Szabályozási terv. Jóváhagyva 7/2005.(V.27.) 
önkormányzati rendelettel 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A módosítás során a Vt területi besorolás zöldterület terület besorolásra változik az övezeti szabályozás 
módosításával egyidejűen. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (       ) önkormányzati rendelet 2. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

12. számú módosítás 
Területfelhasználás rendeltetésének és az övezeti 
szabályozásnak a módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város külterület 092/4 helyrajzi szám  
Szabályozási terv. Jóváhagyva 7/2005.(V.27.) 
önkormányzati rendelettel 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A 092/4 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatosan a Ká övezet (állatmenhely) törlése és 
egységesen Kb bányaövezet kijelölése 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (       ) önkormányzati rendelet 3. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

13. számú módosítás 
Területfelhasználás rendeltetésének módosítása és 
övezeti szabályozása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
ELHELYEZKEDÉSE 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város külterület 2034/17 helyrajzi 
szám 

Szabályozási terv. Jóváhagyva 7/2005.(V.27.) 
önkormányzati rendelettel 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

Az 1004 helyrajzi számú zsidó temető rendeltetésének feltüntetése, és közterületi megközelítésének 
biztosítása érdekében közlekedési út szabályozása a korábban közterületként működő 2034/17 helyrajzi 
számú ingatlanból. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (       ) önkormányzati rendelet 4. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

14. számú. módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város külterület 011/7 helyrajzi 
szám.  

Szabályozási terv. Jóváhagyva 7/2005.(V.27.) 
önkormányzati rendelettel 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A módosítás során a 011/7 helyrajzi számú ingatlan vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 



 

31 
 

A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (       ) önkormányzati rendelet 5. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

15. számú módosítás Közlekedési út területének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város belterület 998 helyrajzi számú út  
Szabályozási terv. Jóváhagyva 7/2005.(V.27.) 
önkormányzati rendelettel 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A korábbi módosítás során a 998 helyrajzi számú közterületi út végéről a tévesen ott maradt közterületi 
szabályozást le kell törölni. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

  
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (       ) önkormányzati rendelet 6. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

16. számú módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város zártkert közlekedési út 
kijelölése a 3092-3093helyrajzi számú 
ingatlanokon 

Szabályozási terv. Jóváhagyva 7/2005.(V.27.) 
önkormányzati rendelettel 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A módosítás során a kijelölt, szabályozott út legyen folyamatos, amely a vízügyei területen áthalad, hogy a 
töltésre átjárási szolgalmat lehessen bejegyeztetni a telekalakítás és kisajátítási eljárás során. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 
A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 

Módosítással érintett terület 
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (       ) önkormányzati rendelet 7. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

17. számú módosítás Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 

Felsőzsolca város a gát nyomvonalának pontosítása 
a Csepnyik déli részén és Mk kertes mezőgazdasági 
terület kijelölése a 3178 hrsz.-tól a 3186 hrsz.-ig 
ingatlanokra 

Szabályozási terv. Jóváhagyva 7/2005.(V.27.) 
önkormányzati rendelettel 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

A módosítás során végleges kisajátítási terv átvezetése és Mk kertes mezőgazdasági terület kijelölése a 3178 
hrsz.-tól a 3186 hrsz.-ig ingatlanokra. 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLAOZÁSI TERVEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLAOZÁSI TERVEN 
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása ....../2015. (       ) önkormányzati rendelet 8. melléklete 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

Általános módosítás A Szabályozási terv jelmagyarázatának módosítása 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT JELMAGYARÁZAT A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVEN 
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A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT JELMAGYARÁZAT A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

 
 
 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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6. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 

KK  ––  33..22  JJEELLŰŰ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

EEGGYYSSZZEERRŰŰSSÍÍTTEETTTT  EELLJJÁÁRRÁÁSSBBAANN  

TTEERRVVDDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  JJÓÓVVÁÁHHAAGGYYÁÁSSRRAA  

6.1 A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI 

6.1.1 Előzmények összefoglalása 
 

A Településrendezési terv K-1 jelű módosítása 2013  

 

A 2010-es rekord méretű árvízhelyzet után szükségesé vált a meglévő töltés megerősítése és új 
szakaszokon annak kiegészítése, ezzel egy teljes körű árvízvédelmi körtöltés, és az árvízi biztonság 
megteremtése. 
 

Az 1280/2010.(XII.15) Korm. Határozata a Felsőzsolca és környékén tervezett, árvízkárok 
megelőzését szolgáló beruházások megvalósításáról intézkedett: 

a) a régi zsolcai bekötőút és a leszakadt híd bontásával, 
b) a Felsőzsolca térségében található kerékpárútnak az árvízi levonulást segítő 

helyreállításával, 
c) a Kis-Sajó szelvénykotrásával. 

A Kormány az árvízveszély csökkentése érdekében egyetértett a Felsőzsolca körüli körtöltés 
építésével, valamint Felsőzsolca térségében ártéri híd építésével, továbbá átereszek kialakításával és 
építésével. A Kormányzati Koordinációs Bizottság 2011. január 17-én hagyta jóvá az Intézkedési 
tervet. 
 

A gátépítés beruházója az Országos Vízügyi Főigazgatóság (korábban Vízügyi és Környezetvédelmi 
Központi Igazgatóság), a bonyolító az Észak-Magyarországi Környezetvédelmi és Vízügyi 
Igazgatóság volt.  

 

A töltés építésénél figyelembe vételre került a 2010 májusában készült M30-26.sz.főút Miskolc északi 
elkerülő II. ütem kiviteli terve, ez azonban akkoriban még nem tartalmazta a vízelvezető vápa 
kiépítését. A 2010-es árvízi elöntés után készült hidraulikai modell kimutatta: ahhoz hogy egy 
esetleges árvíz kártétel nélkül levezethető legyen a kis-Sajó völgyében mintegy 400 m3/s vízszállító 
képességű vápa kiépítésére lenne szükség, amely értelemszerűen magában foglalja a 3. számú főút 
és a felsőzsolcai bekötőút keresztezéseinél ugyanennek a vízhozamnak az átvezetését biztosító 
hidak létesítését. Ugyanakkor ez a megoldás szükségessé teszi az M30-as gyorsforgalmi út alatt a 
körforgalomnál fennálló nyílás elzárását is. 

 

A körtöltés megépítése előtt megtörtént a lehetséges nyomvonalak geodéziai felmérése, a közművek 
feltérképezése, és a talajmechanikai vizsgálatok is elkészültek. 
 

A közműszolgáltatók és az illetékes szakhatóságok az árvízvédelmi körtöltés megvalósításához 
engedélyüket adták. 
 

A körtöltés megépült, és elkezdődött a terület jogi rendezése, elkészült a kisajátítási terv. 
A korábbi településrendezési terv módosítás során a településszerkezeti tervlapon feltűntetésre került 
a tervezett vízelvezető vápa területe és a megépült körgát nyomvonalának és kapcsolódó 
létesítményeinek területe. A vápa és a körgát területének átvezetése a településrendezési tervben 
területfelhasználási változtatásokkal járt. 

mailto:la.urbekft@chello.hu
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A Településrendezési terv K-2 jelű módosítása 2014 

A vápa területe külterületen erdőterületet, bányaterületet és mezőgazdasági besorolású 
gyepterületeket, belterületen zöldterületet érintett, melyek a módosítás során a vápa 
területigényének megfelelően vízgazdálkodási terület felhasználásba kerülnek átsorolásra. 

 
Több olyan rendeltetés is megszűnt azonban, mely a mentetlen oldalon, hullámtérben helyezkedett 
el, ezek elsősorban tervezett a vízfolyáshoz kapcsolódó szabadidős funkciók, melyeket az árvízi 
töltés megépítése miatt nem lehet, de nem is szükséges fenntartani. 
Ez a település nyugati részén a gát térségében együtt jár a tervezett tömbfeltáró kiszolgáló utak 
megszüntetésével, amit a lakosság egyébként is kezdeményezett. 
 

A körgát területe egységesen vízgazdálkodási területbe került átsorolásra, mely külterületi és 
belterületi részeket egyaránt érint. 
 

A gát megépítésével kapcsolatos településrendezési terv módosítást az tette szükségessé, hogy a 
vápa és a hozzá tartozó területek kisajátítási tervének engedélyeztetése során az illetékes 
államigazgatási szerv jelezte, hogy az egyes ingatlanok közterületi megközelítésének biztosítása 
érdekében további módosítások megvalósítása indokolt. A módosítások mind az engedélyező 
hatósággal mind az illetékes vízügyi szervekkel egyeztetve kerülnek előterjesztésre. 
 

A Településrendezési terv módosítására a gáttal kapcsolatos kérdéskörben külön eljárásban, 
előrehozottan került sor, melyet a Képviselőtestület jóváhagyott. 
 

A Településrendezési terv K-3 jelű módosítása 2014 

 

Felsőzsolca város Önkormányzata a Településrendezési terv módosítása előtt hirdetményt tett 
közzé, melyben lehetőséget adott a partnereknek, hogy véleményüket, kéréseiket ismertethessék, 
mely a Településrendezési terv módosítása, korszerűségi felülvizsgálata során minden egyes 
kérelem esetében vizsgálatra kerül. 
 

A Településrendezési terv módosítás ezeknek a kérelmeknek a megoldására tett javaslatot, de 
csak azokra, melyeket az államigazgatási szervek nem kifogásoltak. 
 

Mivel a gát megépítésével és a kisajátítással kapcsolatos, mintegy 14 tételt érintő 
Településrendezési terv módosítás már jóváhagyásra került, ezért a jelen Településrendezési terv 
módosításunkat a 2014.- ban jóváhagyott Településrendezési tervhez viszonyítva mutatjuk be.  
 

Ez a Településrendezési terv módosítás jelenleg a szakmai véleményezési szakaszban tart, a 
Képviselő-testület külön előterjesztésben tárgyalta  és hagyta jóvá a véleményezési szakasz 
lezárását. 
 

A véleményezési szakaszban Felsőzsolca Város Jegyzője a Településrendezési tervvel 
kapcsolatosan észrevételeket tett, melyek elsősorban a hatályos Településrendezési eszközök 
alaptérképi hibáiból, részben pedig a gát építésével kapcsolatos kisajátítási kérdésekben történt 
további egyeztetés alapján került rögzítésre. 
 

A Településrendezési terv K-3.2 jelű módosítása 2014 

 

Az Állami Főépítésszel történt előzetes egyeztetés során kiderült azonban, hogy ezeknek az 
észrevételeknek a javítása nem lehetséges a K-3 jelű Településrendezési terv keretei között, 
hanem erre új eljárásban kell sort keríteni. 
 

Ezért a Képviselő-testület jóváhagyólag támogatta a Településrendezési terv K-3.2 jelű 
módosításának elindítását a 43/2015.(IV.08.) számú önkormányzati határozatában. 
 

 
A 2014.-ben és a 2015-ben készült és készülő módosítások összefüggenek egymással, és 
mindegyik Településrendezési terv módosítás jóváhagyása után kerülnek egységes szerkezetbe 
foglalásra. 
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A Településrendezési terv módosításait a jelenleg hatályos Településrendezési terveinken az 
OTÉK 2012. aug. 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 
megfelelően végezzük el.  

 
6.1.2 A Településrendezési terv módosításának véleményeztetése 
 

A Településrendezési terv módosítását a Kormány 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelete a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 29. 
pont 41. § (1)-(4) bekezdései szerinti egyszerűsített eljárás is lefolytatható, ha a 
településrendezési terv módosítás megfelel az alábbi követelményeknek: 
 

4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, 
amennyiben a településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt 
teljesülnek: 
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 
módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 
új munkahely megteremtését biztosítja, 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 
 

A Településrendezési terv módosításai megfelelnek ezeknek a feltételeknek, így a terv módosítás 
rövidebb átfutási idővel, egyszerűsített eljárással kerül lefolytatásra.. 
6.1.3 Módosítások célja, a módosítással érintett Településrendezési eszközök  

A módosítások által érintett területek Felsőzsolca város külterületén és belterületén illetve a 
megépített körtöltéshez kapcsolódóan helyezkednek. 
A Településrendezési terv K-3.2 jelű módosításával érintett területek kizárólag a K-3 jelű 
Településrendezési eszközök módosítása során érkezett partnerségi és egyéb, jegyzői 
észrevételek figyelembe vételével történt. 
Figyelembe véve a kijelölt módosítási területeket a Településrendezési eszközök módosítása a 
Településszerkezeti tervet és a Külterületi és Belterületi Szabályozási tervet is érinti. 
A tervmódosítással kapcsolatosan a Településszerkezeti Terv Leírása nem módosul. 
 

A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készül, mely érinti a különleges 
területek övezeti előírásait, valamint a HÉSZ mellékletét képező T-2 jelű külterületi szabályozási 
terv és a T-3 jelű Belterületi szabályozási terv módosítását érinti.  
 

A HÉSZ teljes körű felülvizsgálatára ezért jelen módosítás kapcsán nem kerül sor. 
 

6.1.4 Véleményezési eljárás értékelése és lezárása 
 

A tervmódosítás előzményeként a módosítandó témakörökkel kapcsolatosan a Kormány 
314/2012. (XI.08.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet (a továbbiakban 
Településrend. R) 27. A véleményezési szakasz fejezet 38.§ (1)-(3) bekezdés szerinti 
véleményezési szakasz lezárult. 
 

Az államigazgatási szervek által a véleményezési szakaszban adott vélemények és a jegyzői 
észrevételek alapján elkészült a véleményezési eljárás lezárása dokumentáció.  
 

A véleményezési szakaszról készült előterjesztést Felsőzsolca város Önkormányzata 
határozattal hagyta jóvá, melyet a szakmai véleményre benyújtott kérelemhez mellékelnek. 
 

A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat módosításának véleményezési 
szakaszába bevonásra kerültek a jogszabályban előírt államigazgatási szervek, valamint a 
partnerek. 
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A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN NYILATKOZATOT TETT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

FELSŐZSOLCA település rendezési terve K-3.2 jelű módosításának a 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 
véleményezési eljárás során felmerült észrevételek és a rájuk adott válaszok 

 
Ügyirat szám Államigazgatási szerv Észrevétel 

1 BOD/01/564-2/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BOD/01/253-2/2015 
 

BAZ Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi Hivatal Állami 
Főépítész 

Általános megállapításai a melléklet levél 
alapján. 
A főépítész összeférhetetlenségére hívja fel a 
figyelmet. A város főépítészi feladatkörben 
Lautner Emőke már nem vesz részt. 
Felhívja a figyelmet az alaprendelet és a 
rendeletmódosítás számának 
ellentmondásaira. 
Környezeti vizsgálat szükségességéről nem 
nyilatkozik. 
A tervdokumentációt továbbtervezésre 
alkalmasnak tartja. 

2 13061-2/2015 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
 

A módosítások nem érintenek országos 
jelentőségű természetvédelemmel érintett 
területeket és Natura 2000 területeket.  
Az ökológiai folyosóval való átfedésre hívja fel 
a figyelmet, módosítást kér, hogy ne legyen 
átfedés. Ökológiai folyosó övezetben új 
bányatelek nem nyitható. 
(Megjegyzés: A bányatelek bővítési engedélyt 
kapott. Ökológiai folyosót a vízfolyáshoz 
igazítottuk. ezért a továbbiakban nincs 
átfedésben a terv. 
Környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja 
szükségesnek. 
A tervezés során figyelembe veendő és 
érvényre juttatandó kormányrendeleteket, 
törvényeket, jogszabályokat és kikötéseket 
mellékelt levelük tartalmazza.  

3 1440-2/2015 
Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Észrevételt nem tesz. 

4 1-561/2/2015 
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 

Áthelyezi az ügyet az Aggteleki Nemzeti 
Parkba. 

5 35500/6079-2/2015.ált 
BAZ Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

A körtöltés fennmaradási engedély során kerül 
felülvizsgálatra. 
Általános tájékoztatást adnak, melyek a 
településrendezési terv korábbi módosításai 
során átvezetésre kerültek. A módosítással 
érintett területeket érintően vízügyi hatósági, 
tűzvédelmi, polgárvédelmi és 
katasztrófavédelmi szempontból tesz 
észrevételeket.  
Az érvényre juttatandó szabványok 
felsorolását és javaslataikat a mellékelt levél 
tartalmazza.  
 

6 É2015-1263-007/2015 Észak-magyarországi Vízügyi 
Igazgatóság 

Szakvéleményüket és előírásaikat mellékelt 
levelük tartalmazza, melyek betartása mellett 
a tervezetet nem kifogásolják.  

7 FD/RR/NS/A/1656/1/2015 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatala 

A településrendezési eszközök 
módosításához hozzájárul.. 

8 UVH/UH/828/1/2015 Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási 
Hivatala 

Észrevételt nem tesz, támogatja a TRT 
módosítást 

9 HHI/3630-1/2015 
Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

A módosítás a honvédelem érdekeit nem 
érintik, ezért külön észrevételt nem tesz.  
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10 CM/153337-2/2045 
Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 

Nem ad véleményt, mert nincs hírközlési 
tervanyag. 

11 1289-2/2015 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Bányászati Osztály 

A Miskolci Bányakapitányság 3342-6/2007 
számon bányatelek módosítási engedélyt 
adott ki, mely teljes lefedésben van a 
jelenlegi M 12 módosítással, ezért nem 
kifogásolják. 

12 10189/2/2015 
BAZ Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 

Kifogást nem emel tekintettel arra, hogy a 
termőföldvédelmi törvény a változásokra nem 
terjed ki. 

13 BOR/015/1878-2/2015 
BAZ Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

Közegészségügyi szempontból nem 
kifogásolják 

14 BOG/01/3331-2/2015 
BAZ Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és 
Erdőgazdálkodási Főosztály 

A módosításokat tudomásul veszi. 

15  
BAZ Megyei Kormányhivatal 
Miskolci Járási Építésügyi és 
Örökségvédelmi Hivatal 

Észrevételt nem tett, egyetértő félnek 
tekintendő. 

16  
Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ 

Elektronikus levélben megadta az aktuális 
adatszolgáltatást korábban, ami átvezetésre 
került. Észrevételt nem tett, egyetértő félnek 
tekintendő 

17  
BAZ Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Közlekedési Felügyelősége 

Észrevételt nem tett, egyetértő félnek 
tekintendő. 

18 FK:290389-2/2015 
341763-3/2015 

Miskolc Város Polgármestere 

ÉKH Osztály 

Kifogást nem emel. 
Nem nyilatkozik 

19 2993-1/2015 
Onga Város Önkormányzata 

A módosítással kapcsolatban kifogást nem 
tesz, annak elfogadását támogatja.  

20 3504-2/2015 
Alsózsolca Város 
Önkormányzata 

A módosítással kapcsolatban kifogást nem 
emel 

21  
Hernádkak Község 
Önkormányzata 

 

22 II-699-1/2015 
BAZ Megyei Önkormányzat 
Főépítésze 

A tervezett módosítások a BAZ megyei 
területrendezési tervnek megfelelnek. 

23 Felsőzsolca Város 
Jegyzője 

Felsőzsolca Város Jegyzője 
A Településrendezési terv módosításával 
kapcsolatos egyeztetési időszak után, a gát 
építésével kapcsolatos kisajátítási eljárás 
során  újabb problémák merültek fel, tekintettel 
arra, hogy az OVH új kisajátítási tervet 
készíttetett a megváltozott jogszabályok 
alapján. 
- A TRT M16 jelű módosítása során 

módosítása során 011/7 ingatlan a 
vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra. 

- A szabályozott magánterületeket érintő utat 
törölni kell. 

- A Településrendezési terv M16 jelű 
módosítása során a Csepnyik zártkerti 
terület megközelítését biztosítandó, 
jelenleg meglévő út lejegyzéséhez 
szükséges a 3092 és 3093 ingatlanok 
teljes kisajátítása. Az OVH szerint a gát a 
magasabb rendű elem, ezért a 
szabályozáson annak folyamatosnak kell 
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lennie, de a Településrendezési tervben 
rögzíteni kell az átjárási szolgalom 
előírását, hogy a gáton átvezető rámpára 
átjárási szolgalom bejegyeztetése 
mindenképpen megtörténhessen.  

- A 03188/5 hrsz.-tól a 3178 hrsz.- ig 
elhelyezkedő ingatlanok kertes 
mezőgazdasági területbe kerülnek 
átsorolásra, a lakóterületi szabályozás 
törlésre kerül. 

-  A Helyi Építési Szabályozást ki kell 
egészíteni a Kertvárosias lakóterületekre 
vonatkozó sajátos előírással, mely rögzíti, 
hogy a kisajátítással érintett ingatlanok 
térmértékei a jelenlegi, a kisajátítás után 
visszamaradó kialakult telekhatárokkal és a 
kisajátítás után visszamaradó 
telekterületekkel kell figyelembe venni. 

- A Kassai úti kerékpárutat meg kell 
hosszabbítani Miskolc város igazgatási 
határáig. Ez a 11. jelű módosításon 
átvezethető.  

 
6.1.5 Szakmai vélemény 
 

Az állami főépítészhez benyújtott tervdokumentációt az állami főépítész kikötés nélkül elfogadásra 
alkalmasnak találta. A szakmai vélemény a képviselő- testületi előterjesztés mellékletété képezi. 
 

6.2 A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ISMERTETÉSE 

6.2.1 A módosítással érintett területek elhelyezkedése 
 

A módosítással érintett területek az államigazgatási és partnerségi egyeztetések során kialakított 
jegyzői összefoglaló és Képviselő- testületi döntés alapján alakultak ki. Az észrevételek 
összefoglalására egy átfogó ábrát készítettünk, melyek bemutatják a módosítással érintett 
területeket. 
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6.2.2 A módosítással érintett területek ismertetése 

 
11. jelű módosítás 

 
Zöldterület kijelölése az árvízi emlékmű elhelyezése céljából 
 
A rendezés célja: 
 
Az 1 helyrajzi számú ingatlant jelenleg közterületként használják, a Képviselő- testület javasolta, 
hogy a Vt településközponti vegyes területből közpark funkcióba kerüljön átsorolásra a terület, 
melyen árvízi emlékművet kíván a város megépíteni. Ezzel párhuzamosan a közlekedési terület 
szabályozási vonalát is pontosítani szükséges. Fel kell tünteti a tervezett kerékpárutat is. 
 
A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

  

Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 

 
A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

 
 

Kivonat a módosított Településszerkezeti Tervből Kivonat a módosított Szabályozási tervből 
 
A rendezés várható hatásai: 
 
A terület rendezésének a Településrendezési terv módosításának városrendezési hatása nincs, 
mert a tényleges terület használat szerinti szabályozásra kerül sor, azonban a társadalmi hatása 
jelentős, hiszen igény van a város lakossága részéről az árvízi emlékmű megépítésének. Miskolc 
felé kijelölésre kerül a tervezett kerékpárút nyomvonala. 
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12. jelű módosítás 
 
Különleges bánya területek rendeltetésének és szabályozásának módosítása, az 
állatmenhely rendeltetés törlése 
A rendezés célja: 

 

A 092/4 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatosan a Ká övezet (állatmenhely) 
törlésére kerül sor, mert ez a tervezett rendeltetés már nem időszerű. A különleges rendeltetésű 
területen ezért egységesen Kb bányaövezet kijelölése oly módon, hogy a kialakult telekterület 
helyett 3000 m2 alakítható legkisebb telekterület kerül szabályozásra. 
A 088 helyrajzi számú ingatlan telekalakításával kapcsolatosan Kb bányaövezet övezeti 
szabályozása a bányaterületek egységes övezeti szabályozásával megoldódik, arra külön 
módosítási tétel nem volt indokolt. A Bányakapitányság korábban engedélyezte a bányatelek 
kialakítását. A természetvédelmi határvonalat a vízfolyás mentén helyeztük el. 
 

A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

  

Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 

 

A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

  

Kivonat a módosított Településszerkezeti Tervből Kivonat a módosított Szabályozási tervből 
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A Különleges bánya területek övezete az alábbi táblázat szerint módosul: 
 

Az építési telek 

Övezeti 
Jele 

Funkcionális 
besorolása 

Beépítési 
módja 

Kialakítható 
legkisebb 

terület 

Legnagyobb 
beépítettsége 

Legnagyobb 
építményének- 
Magassága m 

Kb Kavicsbánya 

SZ 
Csak 

kiszolgáló 
épület 

3000 m2* 5 % 

7,5 m 
technológiai 

berendezések 
esetében 25 m 

 
A rendezés várható hatásai: 
 
A terület rendezésének a Településrendezési terv módosításának városrendezési hatása nincs, 
mert a tényleges terület használat szerinti szabályozásra kerül sor, azonban a gyakolatban 
hasznos lesz, hiszen a bányaterületek tényleges használat szerinti telekalakítását elősegíti, 
azonban megakadályozza a területek elaprózódását. A természetvédelmi értékek nem sérülnek, 
hiszen az ökológiai folyosó  és a természeti területek határvonala a vízfolyás mentén természetes 
határvonalra kerül át. 
 

13. jelű módosítás 
 
A zsidó temető közterületi megközelítésének biztosítása 
 
A rendezés célja: 
 
Az 1004 helyrajzi számú zsidó temető közterületi megközelítésének biztosítása érdekében 
közlekedési út szabályozása a korábban közterületként működő 2034/17 helyrajzi számú 
ingatlanból. 
Az ingatlant a értékesítették a nélkül, hogy a javasolt szabályozást végre hajtották volna, így a 
zsidó temető közterületi megközelítése nem biztosítható. 
A jelenleg 2034/17 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan területéből út céljára le kell jegyeztetni a 
közlekedési utat. 
Az állami alapadat szolgáltatás térképkivonatán látszik, hogy a 1004 helyrajzi számú zsidó temető 
közterületi megközelítése nem biztosított, ezért a Gózon Lajos utca meghosszabbításában út 
szabályozására kerül sor. 
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A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

  

Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 
 

A hatályos Településrendezési tervek ugyan biztosították a temető közterületi megközelítését, de a 
közterületet értékesítették, és most a jelenlegi telekállapotok nem felelnek meg a hatályos 
Településrendezési tervnek. Azonban, hogy az út céljára történő lejegyzés minél kisebb mértékben 
érintse a már értékesített területet, kerül sor egy kisebb, de még elégséges közterület kijelölésére. 
 

A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

  

Kivonat a módosított Településszerkezeti Tervből Kivonat a módosított Szabályozási tervből 
 

A rendezés várható hatásai: 
 

A településrendezési terv módosításának hatására a közterület újbóli biztosítása 
gazdaságosabban megoldható az Önkormányzat számára, a kisebb terület visszavásárlásával, 
illetve szüksége esetén kisajátításával. 
 

14. jelű módosítás 
 

A gáttal kapcsolatos kisajátítás végrehajthatóságának érdekében további közterületek 
szabályozása 
 

A rendezés célja: 
 

A gát építésével kapcsolatos kisajátítási kérdésekben további egyeztetés történt a kisajátítási 
tervet engedélyező építéshatósággal és az Országos Vízügyi Igazgatósággal, a kisajátítási terv 
megrendelőjével, valamint a kisajátítási terv készítőjével. A kisajátítási terv véglegesítésére az 
alábbi megállapodás született: 
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A Településrendezési terv M14 jelű módosítása során 011/7 ingatlan vízgazdálkodási területbe 
kerül átsorolásra. A szabályozott magánterületeket érintő utat törölni kell. 

 

A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

  

Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 
 

A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

  

Kivonat a módosított Településszerkezeti Tervből Kivonat a módosított Szabályozási tervből 
 

A rendezés várható hatásai: 
 

A Településrendezési terv módosításának hatására a zárvány telkek megközelítése nem jelent 
további problémát, mert vízgazdálkodási területbe kerül átsorolásra.. 
 

15. jelű módosítás 
 

A 954/2 helyrajzi számú ingatlan szabályozási vonalának pontosítása a Mátyás király u.felé. 
 

A rendezés célja: 
 

 

Kivonat az állami alapadat szolgáltatás térképéből 
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A gát építésével kapcsolatos kisajátítási kérdésekben további egyeztetés történt a kisajátítási tervet 
engedélyező építéshatósággal, akik megtették észrevételeiket, a még a korábban jóváhagyott K-2 
jelű településrendezési terv módosításához. A 954/2 helyrajzi számú ingatlan szabályozási 
vonalának technikai jellegű pontosítása a Mátyás király utca felé a hatályos állami alapadat 
szolgáltatás térképe alapján. 
 

A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

 
 

Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 
 

A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

  

Kivonat a módosított Településszerkezeti Tervből Kivonat a módosított Szabályozási tervből 
 

A rendezés várható hatásai: 
 

A tervezett Településrendezési terv módosításának hatására a kialakult állapotok szerinti 
telekviszonyok maradnak meg. 

 

16. jelű módosítás 
 

A rendezés célja: 
 

A gát építésével kapcsolatos kisajátítási kérdésekben további egyeztetés történt a kisajátítási 
tervet engedélyező építéshatósággal, akik megtették észrevételeiket, a még a korábban 
jóváhagyott K-2 jelű településrendezési terv módosításához. Javasolták, hogy a korábbi  
M8 jelű módosításnál a szabályozott út legyen folyamatos, amely a vízügyi területen áthalad. Ezzel 
párhuzamosan a töltésre átjárási szolgalmat kell bejegyeztetni a telekalakítás és kisajátítási eljárás 
során, vagy a gát ezt a szakaszát közúttá kell átminősíteni. 
A további egyeztetések során az Országos Vízügyi Igazgatóság ragaszkodott ahhoz, hogy a töltés 
legyen a magasabb rendű szabályozási elem, az átjárási szolgalom bejegyzéséhez hozzájárultak. 
Ennek megfelelően a szabályozást megváltoztattuk. 
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A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

  

Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 
 

A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

  

Kivonat a módosított Településszerkezeti Tervből Kivonat a módosított Szabályozási tervből 
 
A rendezés várható hatásai: 
 
A rendezés hatására a zártkertek megközelítése megnyugtatóan biztosítható a gát védelme mellet. 
A kiépített, a gáton átvezetett rámpára átjárási szolgalom biztosítására kerül sor. 
 

17. jelű módosítás 
 
A rendezés célja: 
 
A további egyeztetések során az Országos Vízügyi Igazgatóság ragaszkodott ahhoz, hogy a töltés 
legyen a magasabb rendű szabályozási elem, az átjárási szolgalom bejegyzéséhez hozzájárultak. 
Ennek megfelelően a területek rendeltetését és a szabályozást megváltoztattuk az alábbiak 
szerint: 
A 3178 hrsz.-tól a 3186 hrsz.-ig elhelyezkedő ingatlanok kertes mezőgazdasági területbe kerülnek 
átsorolásra, a lakóterületi szabályozás törlésre kerül. 
 

A Helyi Építési Szabályozást ki kell egészíteni a kertvárosias lakóterületekre vonatkozó sajátos 
előírással, mely rögzíti, hogy a kisajátítással érintett ingatlanok térmértékei a jelenlegi, a kisajátítás 
után visszamaradó kialakult telekhatárokkal és a kisajátítás után visszamaradó telekterületekkel 
kell figyelembe venni. 
 
A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
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Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből Kivonat a hatályos Szabályozási tervből 
 
A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

 
 

Kivonat a módosított Településszerkezeti Tervből Kivonat a módosított Szabályozási tervből 
 

A rendezés várható hatásai: 
 

A rendezés hatására nem marad beépítésre szánt területen belüli zárvány telek, valamint a 
kisajátítási tervek a csökkentett területtel véglegesíthetőek. A zártkertek megközelítésére a 
kisajátítási terv egy további ütemében lesz megnyugtatóan biztosítva a gát védelme mellet.  
 

6.3 ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

6.3.1 Az Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának 
igazolása 

Az Országos Területrendezési Tervnek való megfelelés biztosított, mivel az OTRT 2014 évben 
jóváhagyott változatát a tervezett módosítások nem érintik, ezek Települési térségen belül 
történnek. 
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Kivonat az OTRT Az Ország Szerkezeti terve tervlapjából. 
 

6.3.2 Borsod Abaúj Zemplén Megye Megye Területrendezési Terve és a 
Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 

 

Magasabb rendű tervként jóváhagyott megyei 
területrendezési terv birtokában a B.-A.-Z. 
Megyei Területrendezési Terv előírásai az 
irányadóak.  
A B.-A.-Z. Megyei Térségi szerkezeti terv 
tartalmazza a Miskolcot elkerülő 306. sz. főút 
kiépítését, az M30 gyorsforgalmi út 
továbbvezetését észak felé, és az M30 – 3. sz. 
főút külön szintű csomópontját. 
Nem tartalmazza azonban a megyei 
Területrendezési terv a megépült árvízvédelmi 
műtárgyakat. Tudomásunk szerint a 
Területrendezési terv módosítása folyamatban 
van. 
2014.01.01-én hatályba lépett az új Országos 
területrendezési terv, mely a BAZ Megyei 
tervtől nem mutat eltérést. 
Jelen Településrendezési tervünk megvalósult 
beruházások tervi átvezetését tartalmazza.  
A tervezett módosítások a magasabb rendű 
tervekkel összhangban állnak. 

 

 

Részlet a B.-A.-Z. megyei térségi szerkezeti tervből 
 

6.3.3 Közmű alátámasztó munkarész 
 

A módosítással érintett területek a meglévő közmű hálózatokat nem érintik.  
A fejlesztési területek közműhálózata a meglévő rendszerekhez csatlakoztatható.  
A körtöltés építésével összefüggő közműépítésekkel kapcsolatos alátámasztó munkarészeket, a 
Településrendezési terv alapjául szolgáló előzménytervek részletes ismertetését a K-2 jelű 
településrendezési terv módosítás alátámasztó munkarészeinél ismertettük, ebben a 
tervdokumentációban nem mutatjuk be újra. 
 

6.3.3 Közlekedési alátámasztó munkarész 
 

A módosítás a település területén belül nem eredményez jelentős közlekedési-hálózat változást, 
csak kisebb jelentőségű kiszolgáló t utak korrekcióját jelenti.. 
 

A K-2 jelű településrendezési terv módosításnál a településszerkezeti és szabályozási tervlapokra 
tájékoztató jelleggel felvezetésre került a tervezett M30 gyorsforgalmi út - 3. sz. főút csomópont 
korrekciója, a 3. sz. főút nyomvonal korrekciója, és a 3606 sz. bekötőút nyomvonal korrekciója is,  
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Az autópálya építésével kapcsolatos alátámasztó munkarészeket, a Településrendezési terv 
alapjául szolgáló előzménytervek részletes ismertetését a K-2 jelű településrendezési terv 
módosítás alátámasztó munkarészeinél ismertettük, ebben a tervdokumentációban nem mutatjuk 
be újra. 

 

6.3.4  Örökségvédelem 
 

Az M30 autópálya – 2619. jelzésű út közötti összekötő út és a Miskolcot északról elkerülő 
(BOSCH) út tervéhez örökségvédelmi hatástanulmány készült, melyet a Herman Ottó Múzeum 
régészeti osztálya készített a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából még 2007-ben. A 
hatástanulmány célja az volt, hogy összegezze az érintett területre vonatkozóan a rendelkezésre 
álló örökségvédelemmel kapcsolatos ismereteket, és tájékoztassa mind a Megbízót, mind a 
régészeti szakhatóságot (KÖH) arról, hogy a tervezett beruházás érint-e régészeti lelőhelyeket. A 
dokumentációt a korábbi, 2013- ban készült Településrendezési tervhez csatoltuk. 
 

Elkészült szintén a Herman Ottó Múzeum régészeti osztálya által az „M30 gyorsforgalmi út – 26. 
sz. főút Miskolc északi elkerülő útberuházás II. üteme projekthez kapcsolódó kulturális örökségi 
elemek felmérésére és az elvégzendő szakfeladatok meghatározására vonatkozó előzetes 
régészeti dokumentációja is. Az örökségvédelmi hatástanulmányt szintén a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. megbízásából készült 2012-ben. A dokumentum a Sajó folyótól a BOSCH út Csorba-
tói bal ívéig tartó 4.500 méter hosszú és 200 méter széles vápa, valamint a Kis-Sajó hídjától a 3. 
sz. főút M30 gyorsforgalmi út alatti körforgalomig tartó 3. sz. főút áthelyezésének nyomvonalát 
(1.300 méter) vizsgálja.  
A dokumentációt a korábbi, 2013- ban készült K-1 jelű Településrendezési terv módosításhoz 
csatoltuk. 
A jelen Településrendezési terv módosítás nem érint örökségvédelemmel érintett területeket. 
 

6.3.5  Természet és tájképvédelem 
 

A jelenlegi Településrendezési terv módosítások nem veszélyeztetik a természeti értékek 
megóvását. természetvédelmi területeket. 
 

6.3.6.  Biológiai aktivitási érték 
 

A biológiai aktivitási érték hatályos településrendezési eszközök megléte esetén az abban kijelölt 
területfelhasználási besoroláshoz viszonyítva számítandó.  

 
Tekintettel arra, hogy a településrendezési terv módosítása során új beépítésre szánt terület 
kijelölésére nem kerül sor, illetve beépítésre szánt területek beépítésre nem szánt területté 
kerülnek átminősítésre megállapítható, hogy a módosítás hatására a hatályos településrendezési 
tervhez képest a település közigazgatási területének biológiai aktivitási értéke nem csökken. 

 
 

Miskolc, 2015.december hó 1 
 

 
Lautner Emőke 
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