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4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

4.1 Határozat tervezet 
 

A Településszerkezeti Terv módosításának határozat tervezete 
  
...../2018. (        ) önkormányzati határozat 
 
Tárgy:  
Felsőzsolca város többször módosított 96/2013.(V.23.) számú Önkormányzati határozattal 
jóváhagyott Településszerkezeti tervének módosítása. 
 

1) A Képviselő-testület Felsőzsolca Város Településszerkezeti Tervének módosítását a jelen 
határozat 1 számú melléklete szerint jóváhagyja. 
 
Rajzszám:  K-7-1/ T-1/M-1 

 
A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 
 

2) A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása nem érinti.  
 

3) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított 
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv 
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 
 

4) A jóváhagyás után a Településszerkezeti Tervet és Leírását egységes szerkezetben kell 
dokumentálni. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan 
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA 
 
 

 
 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

A MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

1. számú módosítás Egyéb iparterület kijelölése Gip 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A módosítással érintett területek: 

4.2 A határozat tervezet mellékletei 
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A Településszerkezeti Terv módosítás....../2018. (          ) határozatának 1. melléklete 
 

M-3 MÓDOSÍTÁS: Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A módosítással érintett terület lehatárolása:  

Felsőzsolca város külterület 046/7 helyrajzi számú ingatlan és környezete 

A módosítás leírása: 

A módosítás során a Gip területen a 046/7 helyrajzi számon lévő közlekedési terület Gip területté változik.  

A hatályos Településszerkezeti terv részlete A módosuló Településszerkezeti terv részlete 
 

   
A módosítás tervszáma: K-7-1/T-1/M-1 

Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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A Településszerkezeti Terv jelmagyarázata 
 

A JELMAGYARÁZAT A HATÁLYOS SZERKEZETI TERVEN 
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5. A HÉSZ ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

5.1 A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 

 
Felsőzsolca Város Önkormányzatának …….…/2018. (…….) önkormányzati rendelete 

Felsőzsolca Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 
7/2005. (V. 27.) önkormányzati rendeletének 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” 32.§ (14) bekezdés c) pontja hatályát veszíti. 
 

(14) Távközlés 
a) A távközlési hálózatot létesítésekor illetve rekonstrukciójakor szükséges földkábelbe illetve 
alépítménybe helyezve föld alatt vezetve építeni. 
 
b) A föld feletti vezetés fennmaradásáig, területgazdálkodási okokból, valamint az utca fásítási és 
utcabútorozási lehetőségének a biztosítására a 0,4 kV-os, a közvilágítási és a távközlési 
szabadvezetéket közös oszlopsoron kell vezetni. 
c) A mobiltelefon-szolgáltatók antenna tornyait belterületen nem lehet elhelyezni.  

 

2. § 

 

(1) A „R” 21.§ (1) bekezdés d) pontja hatályát veszíti. 
 

d) Tilos az övezetben a sugárzott hírközlés tornyainak létesítése, valamint lemezházas trafó és 
épített gáznyomás szabályozó elhelyezése. 
 

3. § 

 

(1) A Szabályozási Tervben a módosítással nem érintett területrészek szabályozása változatlanul 
érvényben marad. 

(2) Felsőzsolca város Szabályozási Terve módosul a jelen rendelet 1számú rajzi mellékletei szerint . 
 

5.§ 

 

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.  

E rendeletet a 1 számozott mellékeltet tartalmaz „Szabályozási terv módosításának tervanyaga” 
címmel. 

 

Felsőzsolca, 2018. ……….hó 
 

…………………………………………  …………………………………………. 
   

polgármester  jegyző 
 

A kihirdetés napja 2018. ……….hó 
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5.2 A rendelet tervezet melléklete  
 

A SZABÁLYOZÁSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA 
 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
 

 
A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

A MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

1. számú módosítás Az egyéb iparterületből a kiszolgáló út törlése  
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A Helyi Építési Szabályzat módosítása...../2018. (       ) önkormányzati rendelet 1. melléklete 
 
 

M-3 MÓDOSÍTÁS: Területfelhasználás rendeltetésének módosítása 

A módosítással érintett terület lehatárolása:  
Felsőzsolca város külterület 046/7 helyrajzi számú ingatlan és környezete. 
A módosítás leírása: 
A módosítás során a Gip területen a 046/7 helyrajzi számon lévő, a területfelhasználási egység részét képező közlekedési terület, kiszolgáló út törlésre kerül.  

A hatályos Szabályozási terv részlete A módosuló Szabályozási terv részlete 

  
A módosítás tervszáma: K-7-1/T-2/M-1 

Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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JELMAGYARÁZAT A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
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6. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
 

FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 

KK  ––  77  ––  11  JJEELLŰŰ  MMÓÓDDOOSSÍÍTTÁÁSSAA  

TTÁÁRRGGYYAALLÁÁSSOOSS  EELLJJÁÁRRÁÁSSBBAANN  

VVÉÉGGSSŐŐ  SSZZAAKKMMAAII  VVÉÉLLEEMMÉÉNNYYEEZZÉÉSSIITTEERRVVDDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  

6.1 A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI 

6.1.1 Előzmények összefoglalása 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzata 2013. óta többször módosította a Településrendezési Eszközeit, így a 
Településszerkezeti Tervet és Leírását, valamint a Helyi Építési Szabályzatot és a Szabályozási terveket 
többször módosította. 
 

Felsőzsolca város Önkormányzat Képviselő-testülete 32/2018. (III. 14.) és 64/2018. (V. 16.) számú 
határozataival előzetesen döntött arról, hogy a Település Rendezési terv és ezen belül Településszerkezeti 
terv és a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv módosításra kerüljön, lakossági és vállalkozói 
kérelemre.  
A kérelmek mindegyike beruházásokat és építkezéseket tesz lehetővé. 

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 24. pont 32. § (4) bekezdései a), b), c) pontja szerint 
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 módosítása rövidebb 
átfutási idővel, egyszerűsített eljárással kerül lefolytatásra. 
 

6.1.3 A Településrendezési terv tárgyalásos eljárásban történő módosítása 

 

A Településrendezési terv módosításának véleményezési szakasza és a partnerségi egyeztetési eljárás 
lefolytatása megkezdődött, időközben azonban Felsőzsolca Város Képviselő - testülete határozatot 
hozott arról, hogy a korábban K 7 jelű Településrendezési terv az egyik módosítással érintett területét 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja (korábbi 3. jelű módosítás) annak érdekében, hogy a tervezett 
ipari csarnok építése mihamarabb elkezdődhessen. 
 

Így a megkezdett Településrendezési terv módosítás ketté válik, tovább megy az egyszerűsített eljárásban 
egyeztetésre kerülő 1 és 2. számú módosítási igény K-7 jelű TRT módosítása, azonban a korábbi 3. számú
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(jelenlegi terv dokumentációnkban lévő 1. számú) módosítás K-7-1 jelű TRT módosítás néven fut tovább 
tárgyalásos eljárásban. Ezt tartalmazza jelen tervdokumentációnk. 
 

A Kormány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása 
egyeztetésének és elfogadásának szabályaira vonatkozó 32. § (6) bekezdései alapján a 
településrendezési eszköz egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, ha: 
 

„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról 
és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása 
miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet 
megelőzése miatt indokolt, vagy 
 

c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása 
miatt indokolt.” 
 

Ennek értelmében a Képviselő- testület a 046/7, helyrajzi számú ingatlant és környezetét a város 
kiemelt fejlesztési területévé nyilvánította a 90/2018. (VIII.17) Kth számú határozatában. A kiemelt 
fejlesztési területen beruházás valósul meg. 
Az erről szóló 90/2018.(VIII.17) határozatot a terviratok tervfejezet 6.4.2 pontja tartalmazza. 
 

A Településrendezési terv tervezett módosítása egy adott fejlesztés megvalósulását biztosítja, egy Bosch 
üzemhez kapcsolódó beszállítói beruházás megvalósítása a cél.  
 

6.1.4 Módosítás célja, a módosítással érintett Településrendezési eszközök  
 

A módosítások által érintett terület Felsőzsolca város külterületén helyezkedik el. 
 

A Településrendezési terv K-7-1 jelű módosításával érintett terület kizárólag lakossági és vállalkozói 
kérelemre érkezett észrevételek figyelembe vételével történt. 
Figyelembe véve a kijelölt módosítási területet a Településrendezési eszközök módosítása a 
Településszerkezeti tervet és a Külterületi Szabályozási tervet és a Helyi Építési Szabályzatot is érinti. 
 

A Helyi Építési Szabályzat módosítására módosító rendelet készül, mely érinti a HÉSZ mellékletét képező T-
2 jelű külterületi szabályozási tervet is. 
 

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

6.2 A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ISMERTETÉSE 

6.2.1 A módosítással érintett terület elhelyezkedése 

 

A módosítással érintett területek a Képviselő- testületi döntés alapján kerültek kijelölésre. A kérelmek 
összefoglalására egy átfogó ábrát készítettünk, melyek bemutatják a módosítással érintett területeket. 
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6.2.2 A módosítással érintett terület ismertetése 

 

1. jelű módosítás 
 

Az egyéb iparterület belső kiszolgáló útjának törlése 
 

A rendezés célja: 
 

A Felsőzsolca város külterület 046/7 helyrajzi számú ingatlan jelenleg az egyéb iparterületként szabályozott 
tömb belső kiszolgáló útjaként meghatározott, így a területfelhasználási egység részét képezi. Az útnak a 
telkek megközelítésének biztosításában szerepe nincs, viszont a területére szükség van ahhoz, hogy a 
szomszédos területhez csatolva a területet növelve lehetővé tegye egy csarnok felépítését, a 
gazdaságfejlesztés érdekében. 

 

Amennyiben esetlegesen az út területén belül közművek helyezkednek el, melyek más ingatlanokat 
szolgálnak ki, akkor a telekalakítás során a szolgalmi jogot be kell jegyeztetni. 

 

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 rendezésnek különösebb városrendezési hatása nincs, azonban elősegíti egy gazdasági beruházás 
megvalósítását. 
 

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 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. 
 
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.  

 
6.3.4 Közlekedési alátámasztó munkarész 

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

 
6.3.5  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. 
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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 csak a kavicsbánya terület esetében érint régészeti lelőhelyet. A 
terület használata előtt a régészeti feltárásokat el kell végezni. A többi módosítás nme érint 
örökségvédelemmel érintett területeket. 

 
6.3.6  Természet és tájképvédelem 

 
A jelenlegi Településrendezési terv módosítások nem érintenek természetvédelmi területeket. 

 
6.3.7.  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 megállapítható, hogy a módosítás hatására a hatályos településrendezési tervhez képest a 
település közigazgatási területének biológiai aktivitási értéke nem csökken. 

 
Miskolc, 2018. augusztus hó 

 

 
Lautner Emőke 

TT-1-05-79 
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6.4 TERVIRATOK 

6.4.1 Települési döntések 
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6.4.2 Települési döntés a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról 
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