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KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK
12/ 2016. (X.28.) számú
önkormányzati rendelete
A Helyi Építési Szabályzatról
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13.§(1) 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62§ (6) bekezdés 6. pontjában, valamint 13.§
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 30§ (1)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:
-

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi Hatósági Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály, Építésügyi Osztály, Szolnok
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály, Szolnok
Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
Szolnok
Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Hatósági Osztály,
Szolnok
Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Osztály, Szolnok
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest
Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok Járási Hivatal Építésügyi
és Örökségvédelmi Osztály, Szolnok
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen
Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Szolnok
Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Debrecen
Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc - biztonsági és
Földművelésügyi Főosztály, Szolnok
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Budapest
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal, Budapest
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Szolnoki Bányakapitánysága, Szolnok
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Egyetemes Szolgáltatás Felügyeleti Igazgatóság,
Debrecen;
Magyar Közút Állami Nonprofit Zrt. Szolnok
Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt, Szolnok
TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Debrecen
E-OnZrt. Debreceni Régióközpont
Magyar Telekom Nyrt. Debrecen
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-

Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Önkormányzat, Térségfejlesztési és Külügyi Iroda
Megyei Főépítész, Szolnok
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ, Budapest
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság, Szolnok
MÁV Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság, Budapest

valamint a közvetlenül érintett szomszédos települési önkormányzatok, továbbá a partnerségi
egyeztetés szabályai szerinti érintett résztvevők,a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40.§ (1)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jász - Nagykun - Szolnok Megyei
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály,
Építésügyi Osztály Állami Főépítésze véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1.1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1.1.1. Általános előírások
1.§
A rendelet hatálya, alkalmazása
(1)

A rendelet területi hatálya Fegyvernek város teljes közigazgatási területére.

(2)

A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt
(műtárgyat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani,
korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt
adni a Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) továbbá az országos
településrendezési és építési követelményeknek (továbbiakban: OTÉK) valamint e
rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és mellékletei együttes alkalmazásával szabad.

(3)

Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képező melléklet:
- SZ - 1 jelű Szabályozási terv I (külterület) (térkép – digitális állományú rajzi
munkarész) M = 1: 15 000
- SZ - 2 jelű Szabályozási terv II (belterület) (térkép – digitális állományú rajzi
munkarész)
M = 1: 8000

(4)

Jelen rendelet területi hatálya kiterjed Fegyvernek város teljes közigazgatási területére.

(5)

A rendelet területi és tárgyi hatálya minden természetes és jogi személyre nézve
kötelező.
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(6)

A rendeletben foglalt előírásoktól való eltérésre kizárólag a HÉSZ és a szabályozási
terv módosításával van lehetőség.
2.§
A szabályozási elemek típusai

(1)

A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz.

(2)

Kötelező szabályozási elemek:
a.) szabályozási vonal
b.) építési övezet, övezet határa és előírásai
c.) szabályozási elemekre vonatkozó méretek
d.) közlekedési célú közterületek
e.) nem közlekedési célú közterületek

(3)

A szabályozási terv irányadó szabályozási eleme:
- telekhatár

(4)

A szabályozási terv kötelező szabályozási elemei csak a településrendezési eszközök
módosításával változtathatók meg.

1.1.2. Közterület alakítására vonatkozó előírások
3.§
(1)

A közterület egységes kialakítása érdekében a települési önkormányzat - szabadtér építészetet, kertépítészetet, gyalogos és gépjármű közlekedést, közmű- és felszíni
vízelvezetést, hírközlést is magába foglaló - közterület alakítási tervet készíttethet.

(2)

A közterület alakítási tervet az önkormányzat képviselő - testülete hagyja jóvá.

(3)

A szabályozási terv által javasolt helyi közút szabályozása érdekében az eljárás
lefolytatására illetékes hatóság a telek közút céljára szükséges részét az önkormányzat
javára igénybe veheti és lejegyezheti.

(4)

Amennyiben a lejegyzéssel érintett visszamaradó ingatlan a rendeltetésnek megfelelő
használatra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe
kell venni.

(5)

Közlekedési célra és közmű elhelyezésére szolgáló magánút céljára területet lehet
biztosítani.
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(6)

Jelen rendelet által meghatározott területfelhasználási egységekben, ingatlanonként
csak egy kapubejáró létesíthető.
Adott ingatlanhoz újabb kapubejáró csak indokolt esetben építhető.

(7)

Az önkormányzati tulajdonú utak és közterületek mentén, kapubejárók építéséről
hatályos helyi önkormányzati rendelet rendelkezik.

(8)

A közműtulajdonosok hozzájárulása nélkül épített kapubejáró közmű építése, bővítése,
korszerűsítése, illetve cseréje esetén, kártérítés és helyreállítási kötelezettség nélkül
megbontható közműépítő részéről, a közmű építéséhez szükséges mértékig és
időtartamra.

1.1.3. Az épített környezetre és régészetre vonatkozó előírások
4.§.
(1)

Fegyvernek város közigazgatási területén ex – lege védettségű kunhalom 8 db
található (SZ – 1 jelű szabályozási tervlap alapján).

(2)

Kunhalmok körüli 30,00 méteres körzetben talajbolygatással járó mezőgazdasági
művelést folytatni tilos.

(3)

Régészeti területnek minősülnek a szabályozási tervlapon ábrázolt területek.

(4)

A település közigazgatási területén ex – lege védettségű régészeti lelőhelyek és
régészeti érdekű területek találhatók.
Régészeti lelőhelyeken mezőgazdasági művelés csak 30 cm mélységig folytatható.
Régészeti lelőhely határán belül folytatott építési tevékenység esetén az építtetőnek
saját költségén megelőző régészeti leletfeltárást kell elvégeztetnie.

(5)

A régészeti érdekű területekről a régészeti örökség elemei csak régészeti feltárás
keretében mozdíthatók el. A régészeti érdekű területeken bármilyen földmunkával járó
fejlesztés, beruházás megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell készíteni. Ennek
hiányában minden földmunkához régészeti megfigyelést kell biztosítani.

(6)

Az SZ – 2 jelű szabályozási tervlapon, helyi településszerkezeti védelem alatt álló
területként jelölt Árpád út, Petőfi Sándor út és a Vörösmarty útnak az Árpád út és
Dózsa György út közötti szakaszára vonatkozóan az alábbi szabályokat kell betartani:
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a.) A területen a településszerkezet védelme érdekében a hagyományoknak
megfelelően kialakult belső zugok, utcakialakítások, telekképződések nem
változtathatók meg.
(7)

A település belterületén kialakítandó parkolók fásítandók, legalább minden
megkezdett 4 db
várakozó (parkoló) hely után 1 db nagy lombkoronát növelő,
környezettűrő, túlkoros lombos fát kell telepíteni.

(8)

Újonnan kialakítandó gazdasági területen az előírt parkolókat csak fásítottan lehet
kialakítani legalább minden megkezdett 4 db várakozó (parkoló) hely után 1 db
nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fát kell telepíteni.

(9)

A településközpont vegyes területek melletti gyalogos közlekedési célú közterületeket
díszburkolattal kell ellátni.

1.1.4. A táji és természeti környezet védelmére vonatkozó előírások
5.§
(1)

Táj- és természetvédelem szempontjából Fegyvernek közigazgatási területén országos
jelentőségű védett természeti terület a Közép Tiszai Tájvédelmi Körzet részeként a
Tisza hullámtere, mely egyben a Natura 2000 Egyezmény végrehajtásaként különleges
madárvédelmi területként, illetve kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési
területként is kijelölésre került.
Emellett a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területéhez tartozó
országos jelentőségű védett természeti területek is találhatók a közigazgatási területen
(SZ – 1 jelű tervlap alapján).

(2)

Országos jelentőségű védett természeti területet érintő minden beavatkozáshoz az
érintett Nemzeti Park Igazgatóság, elsőfokú természetvédelmi hatóság, mint elsőfokú
engedélyező hatóság, nem védett külterületi területek esetében pedig mint szakhatóság
véleménye szükséges.

(3)

A településen lévő, védett helyi jelentőségű természeti értékkel kapcsolatban a
hatályos helyi értékvédelmi rendelet rendelkezik.

(4)

Az építmények elhelyezése és használata során a természetes élőhelyek védelmét,
továbbá a területen átvezető vonulási útvonalakat zöldfolyosók fenntartásával kell
biztosítani.
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(5)

A természetvédelmi szempontból érzékeny területeken csak olyan tevékenység
végezhető, amely a természeti értékek sérülését, pusztulását, zavarását nem okozza.

(6)

A közigazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni,
hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt okozzon, továbbá
környezet károsítás és környezetszennyezés ne következzen be.

(7)

A közmű és elektromos hírközlés nyomvonalas hálózatát és műtárgyait, továbbá a
hálózatok korszerűsítését a táj és természetvédelem miatt a nemzeti park területén
továbbá országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területen lehetőség szerint
terepszint alatt kell megvalósítani.

1.1.5. Környezetvédelmi előírások
6.§
(1)

A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi jogszabályban
előírtakat kell figyelembe venni.

(2)

A környezetvédelmi előírások a
a) levegőtisztaság, - védelem,
b) zaj- és rezgésvédelem,
c) föld- és vízvédelem,
témakörére terjednek ki.

(3)

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy:
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő
b) megelőzze a környezetszennyezést
c) kizárja a környezetkárosítást

(4)

Roncsolt (lezárt, rekultiválandó szeméttelep és folyékony hulladékleürítő) és
szennyezett felszínű területet rekultivációs terv alapján kell helyreállítani.

(5)

Külterületen létesített, települési környezetet potenciálisan zavaró, szennyező
tevékenységű létesítmény védőtávolsága a belterület, továbbá az országos jelentőségű
védett természeti terület területének a határát nem érintheti.

(6)

A település belterületén a már kiépült szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozás
kötelező. A szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkező területeken a
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szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig átmenetileg a környezetvédelmi előírásoknak
megfelelően korszerű közműpótló berendezés alkalmazása engedélyezhető.
A belterületen a szennyvíz szikkasztása nem engedélyezhető, a közcsatorna kiépítéséig
a kommunális szennyvíz csak zárt tárolóba vezethető.
(7)

Állattartó telepek csak a keletkező trágya kezelésének, ártalmatlanításának
megoldásával létesíthetők.

(8)

A talaj és felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot,
növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró
szigetelésű, zárt tárolóban szabad tárolni.

(9)

A közcsatornára rákötött ingatlanok esetében, ahol előtisztítás szükséges megfelelően
méretezett műtárgyak kiépítése és szakszerű üzemeltetése előírás.

(10)

Élővizekbe, csapadékcsatornákba,
hulladékot vezetni tilos.

(11)

Új létesítmények elhelyezésénél érvényesíteni kell az átszellőzés szempontjait és meg
kell követelni a kibocsátás határértékek betartását.

(12)

Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő vagy új üzemi létesítményt, berendezést,
technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon
szabad engedélyezni és üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre
megállapított zaj és rezgésterhelési (imissziós és emissziós) határértékeket ne haladja
meg.

(13)

Építmények létesítése, illetve az építési terület előkészítése során a termőföld
védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az
építtetőnek kell gondoskodni.

(14)

Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a
használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a
talajba ne kerülhessen.

(15)

A gépjármű - közlekedés területén és a parkolókban a gépjárművekből származó
szennyezés közvetlen talajba jutásának megakadályozására csak szilárd burkolat
létesítése engedélyezhető.

(16 )

A csapadékvíz elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az a környező
termőföldeken, ingatlanokon, közterületeken belvizet, pangó vizet ne okozhasson.

(17)

A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még
átmenetileg sem engedhető meg.

felhagyott
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kutakba

szennyvizet

bármilyen

(18)

A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes
minőségét hátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros módon terheli.

(19)

Lakóterületen kizárólag olyan tevékenység folytatható, és olyan építmények
helyezhetők el, amelyek légszennyezettségi anyagkibocsátása - környezetterhelése - az
adott terület védettségi kategóriájára vonatkozó követelményeket teljesíti,
környezetterhelést nem okoz.

(20)

Beépítésre szánt területeken, valamint tereprendezéssel érintett részeken a humuszos
termőréteg megmentéséről gondoskodni kell. A humuszos termőréteget az építési
munkák megkezdésekor le kell szedni és külön depóban kell elhelyezni. Az építés
befejezése után a deponált humuszos termőréteget az építménnyel igénybe nem vett
csatlakozó terület talajára el kell teríteni.

(21)

A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező
veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról.

(22)

Az üzemi technológia során keletkező veszélyes hulladék átmeneti tárolása a
vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet.

(23)

A keletkező szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. A
kommunális szilárd hulladék zárt gyűjtőedényben tárolható.

(24)

Az épületeket úgy kell megvilágítani, hogy az ne okozzon fényszennyezést a
horizonton. A lámpákat úgy kell beállítani, hogy a potenciális észlelő felé irányuló
fénysugarak függőlegessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot, és lehetőleg
kerülni kell az alulról felfelé történő világítást. A közlekedési területek megvilágítását
úgy kell megoldani, hogy csak annak területét érje.

(25)

Az épületek és műalkotások megvilágítását 23 óra és 05 óra között ki kell kapcsolni,
vagy a felére kell csökkenteni.

1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások
7.§.
(1)

Belvíz veszélyeztetett területen építményt elhelyezni csak belvízvédekezéssel az
illetékes szakhatóság hozzájárulásával szabad.

(2)

A Balti tengerszint feletti 86,00 méter-es terepszint alatt fekvő - belvíz által
veszélyeztetett területeken történő építési igény esetén az építendő épületek alapozását
statikus tervező véleménye alapján kell kivitelezni, az esetleges magas belvíz okozta
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károk kiküszöbölése érdekében. Ezen területeken terepszint alatti építmény és
épülettel egybeépített pince nem létesíthető.
(3)

Az árvíz által veszélyeztetett elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalon belül elhelyezkedő
általános mezőgazdasági szántó, általános mezőgazdasági gyep és gazdasági
erdőterület övezetében épület, építmény kizárólag vízkárelhárítás és vízszabályozás
érdekében helyezhető el.

1.1.7. Egyéb sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások
8.§.
(1)

A rendezési tervben meghatározott területeken a településrendezési feladatok
megvalósítása, végrehajtása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség
megelőzése érdekében változtatási, telekalakítási illetőleg építési tilalom rendelhető el.

(2)

A településrendezési feladatok megvalósításához közérdekből szükséges ingatlanok az
arra vonatkozó külön jogszabályokban szabályozott esetekben és módon sajátíthatók
ki és jegyezhetők le kiszolgáló és lakóút céljára, az 1992, 1989, 1986 és 1983 hrsz-ú
ingatlanok esetén.

(3)

Részleges kisajátítás kezdeményezhető az 1992, 1989, 1986 és 1983 hrsz-ú
ingatlanok tekintetében.

(4)

Az építési övezetekben nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki.

1.1.8. Közművek előírásai
9.§.
(1)

A közműellátás építési övezetenként mértékét és módját a Rendelet állapítja meg.

(2)

Közművesítettség szempontjából az építési övezet:
a.) teljesen közművesített, ha:
aa.) az energia (villamosenergia, gáz vagy távhő)
ab.) az ivóvíz
ac.) a szennyvízelvezetés és tisztítás, és a
ad.) a közterületei csapadékvíz - elvezetés
együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik;
b.) részlegesen közművesített, ha
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ba.) a villamos energia
bb.) az ivóvíz
bc.) a közterületi csapadékvíz - elvezetés közüzemi vagy közcélú
szolgáltatással
bd.) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel
vagy tisztító mezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos
tárolásra egyedi zárt szennyvíztárolóban történik
c.) hiányosan közművesített, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek
valamelyike nem áll fenn;
d.) közművesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás
(3)

Az egyes építési övezetekben előírt teljes közművesítettség esetén a települési
közüzemi szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig a szennyvíz elhelyezése zárt,
szigetelt szennyvíztárolóba történhet.

(4)

A meglévő és tervezett közüzemi vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés, energia
ellátás valamint az elektronikus hírközlés hálózatai, létesítményei és biztonsági
védőtávolsága számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani.

1.1.9. Építés általános szabályai
10.§.
(1)

Az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben a
megengedett környezetterhelési határértékeket, valamint a terepszint alatt elhelyezhető
építmények körét az egyes építési övezetek előírásai tartalmazzák, a meglévő,
kialakult beépítések esetén az építési övezetekre vonatkozóan a hiányzó beépítési
paramétereket az Étv. 18.§ (2) szerinti illeszkedés elvének alkalmazásával kell az
építésügyi hatósági eljárás során meghatározni. Az illeszkedés alapjának nem
tekinthetők a szabálytalanul épített, vagy a nagyon kirívó építmények.

(2)

Az építési helyen belül melléképítmény bárhol elhelyezhető, ahol az övezeti előírás
erre vonatkozóan nem rendelkezik. Az építési övezeteknél az előkertben
közműcsatlakozási műtárgy, hulladéktartály tároló elhelyezhető. Kertvárosias és
falusias lakóterületen az oldal- és hátsókertben komposztáló elhelyezhető.

(3)

Kettő, vagy többegységes épület építési munkái során a tulajdonosok kötelesek
egységes homlokzatot kialakítani.

(4)

Az előkert mérete az egyes építési övezetekben került meghatározásra.
a.) Az építési vonal távolsága a szabályozási vonaltól megegyezik az adott építési
övezetben az előkert méretével.
12

0,00 m előkert esetén az építési vonal megegyezik a szabályozási vonallal.
(5)

Oldalhatáron álló beépítés esetén az épület elhelyezés a telekhatártól maximum
1,00 m-re történhet.

(6)

Melléképítmény önállóan, főépület nélkül nem építhető.

(7)

Ingatlanonként az építési helyen belül több főrendeltetésű épület is elhelyezhető, a
védőtávolságok betartásával, úgy, hogy az a kialakult utcaképet ne rontsa.

(8)

A lakóterületeken a lakófunkció biztosítása és védelme érdekében az egyes lakótelkek
beépítése esetén az egyéb rendeltetésű épületek területe nem haladhatja meg a
lakófunkciójú épületek területét.

(9)

Kialakult beépítési területen foghíj beépítésnél az illeszkedés szabályait figyelembe
véve az előkert mérete egyúttal a kötelező építési vonalat is jelenti.

(10)

Az évi 500 m3 vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet
kitermelő kutak maximális talpmélysége a település területén 35,00 m.
Építményektől, létesítményektől az alábbi távolságokra telepíthetők:
a.) lakóépülettől:
b.) melléképülettől:
c.) istállótól:
d.) szigetelés nélküli
trágyatárolótól:
e.) űrgödrös árnyékszéktől:
f.) szikkasztó aknától:
g.) azonos réteget beszűrőző
szomszédos kúttól:

10,00 m
5,00 m
10,00 m
15,00 m
15,00 m
15,00 m
25,00 m

(11)

Az építési övezetei előírásokban szereplő kialakítható legkisebb telekterületnél kisebb
méretű, meglévő telek is beépíthető, az összes építési övezetei paraméter betartásával
és a szomszédos telek beépíthetőségének korlátozása nélkül.

(12)

Telekmegosztással építési telket úgy lehet kialakítani, hogy a telekmegosztás után
keletkezett építési telek elérje az övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterület
méretet, és az építési telek minimális szélességét. Amennyiben ilyen előírás nincs,
akkor az illeszkedés elve szerint kell a telekméreteket kialakítani.

(13)

Telek kiegészítés abban az esetben is engedélyezhető, ha az ily módon kiegészülő
telek előírás szerinti paraméterei kiegészítés után is kisebbek maradnak az övezetben
előírt minimumnál, de az elcsatolással érintett telek továbbra is megfelel az övezeti
előírásoknak.
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(14)

Konténer építmény állandó jelleggel csak gazdasági területen helyezhető el. Egyéb
területen konténer, felvonulási építmény csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb az építés
idejére helyezhető el kizárólag felvonulási építményként.

(15)

Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt ökológiai (zöld) folyosó övezetében
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, továbbá új külszíni művelési
bánya nem
nyitható, távközlési-, energetikai célú magasépítmény nem helyezhető el,
környezetszennyező, létesítmények (pl. szennyvíziszaptároló-, hígtrágyatároló,
stb.)nem létesíthetők az övezetek védelme érdekében.

(16)

Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt kiváló termőhelyi adottságú szántóterület
övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki, az övezetben új külszíni
művelési bánya nem nyitható.

(17)

Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki, az övezetben új külszíni
művelési bánya nem nyitható.

(18)

Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetében hírközlő torony és szélkerék nem helyezhető el.
Továbbá a tájképvédelem az épületek tájba illesztése érdekében az elhelyezhető
épületek megengedett legnagyobb építménymagassága 4,00 m lehet, építőanyagként
hagyományos építőanyag alkalmazható, a homlokzat fehér vagy törtfehér színben, a
héjazat égetett agyag kerámia cseréppel fedve kivitelezhető.

(19)

Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt, tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetében bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni, távközlési-, energetikai
célú magasépítmény nem helyezhető el,környezetszennyező, létesítmények (pl.
szennyvíziszaptároló-, hígtrágyatároló, stb.) nem létesíthetők az övezetek védelme
érdekében.

(20)

Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt országos vízminőségvédelmi terület
övezetében (Tisza folyó és hullámtere) új beépítésre
szánt terület nem jelölhető
ki, az övezetben új külszíni művelési bánya nem nyitható.

(21)

Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt rendszeresen belvízjárta terület
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.

(22)

Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt nagyvízi meder terület övezetében (Tisza
folyó és hullámtere) új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki, az övezetben új
külszíni művelési bánya nem nyitható.

(23)

A közigazgatási területen található szénhidrogén bányatelkekkel kapcsolatos esetleges
korlátozó tényező nem érinti a terület tényleges területfelhasználását.
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(24)

A falusias lakóterületben a gazdasági tevékenységi célú épület épületmagassága
nagyobb lehet a lakó funkciójú épület épületmagasságánál.

1.1.10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott
elégséges védelmi szint követelményei
11.§.
Fegyvernek a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák
elleni védekezés egyes szabályairól szóló rendelet alapján a 2-es katasztrófavédelmi
osztályba került besorolásra.

1.2. RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK
1.2.1. Beépítésre szánt építési övezetek előírásai
12.§.
(1)

A település teljes közigazgatási területén építési telket kialakítani csak úgy szabad,
hogy az a szabályozási tervben meghatározott területfelhasználásra alkalmas legyen,
továbbá mérete, alakja, beépítettsége a HÉSZ - ben megadott értékeknek és a
vonatkozó általános jogszabályoknak megfeleljen.

(2)

Az egyes telkek beépítési lehetőségeit az általános előírásokon túl, a HÉSZ - ben
foglaltaknak megfelelően – az adott telekre vonatkozó övezeti, építési övezeti
előírások határozzák meg, melynek betartása kötelező érvényű.

(3)

Az építési övezeti előírásokban szereplő legkisebb telekméretű területnél kisebb
területen, már kialakult, beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) építési
telken is engedélyezhető építés, ha az összes egyéb előírás (szakhatósági előírások,
szabványok) betartható.

(4)

Fegyvernek város közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre
tagozódik a településszerkezeti tervnek megfelelően:
a.) Beépítésre szánt területek:
aa.) Lakóterület:
kertvárosias
falusias

(Lke 1, 2)
(Lf 1, 2, )

ab.) Vegyes terület:

településközpont vegyes terület

(VT, )

ac.) Gazdasági terület:

kereskedelmi szolgáltató

(Gksz 1, 2)

15

(Gip 1, 1*, 2)

ipari terület
ad.) Különleges terület:

(K…)

b.) Beépítésre nem szánt területek:
ba.) Különleges beépítésre nem szánt terület:

(Kb…)

bb.) Közlekedési és közmű – elhelyezési, hírközlési terület

(Köu 1 – 7, Kök)

bc.) Zöldterület

(Z)

bd.) Erdőterület

(EG, )

be.) Mezőgazdasági területek

(Má, Mágy, Mágy2,)

bf.) Vízgazdálkodási

(V)

bg.) Természetközeli

(Tk)

(2)

Az egyes területfelhasználási egységek lehatárolását és építési övezetekre, övezetekre
való felosztását a szabályozási tervlapok tartalmazzák.

(3)

A szabályozási terv kötelező szabályozási jeleit csak e rendelet módosításával lehet
megváltoztatni.
13. §
A. Kertvárosias lakóterület

(1)

Lke - 1 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően laza
beépítésű, nagy kertes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban
lakó rendeltetésű terület, a belterület nagy részének területe )
a.) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:
aa.) legfeljebb kétlakásos lakóépület
ab.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató
ac.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
ad.) kulturális
ae.) szállás jellegű - maximum 12 fő együttes elhelyezésével
af.) sport
ag.) kézműipari
rendeltetésű épület
a.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 700 m2
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c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 18,00 m-nél
szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is
elhelyezhető.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagassága: 7,50 m.
Lakóépület megengedett legnagyobb épületmagassága max. 6,00 m lehet.
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %.
h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték
biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
i.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény
helyezhető el.

csak közműellátás céljából

j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00m, az ettől való eltérést az építési
vonal
szabályozza az érintett területeken.
k.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.
l.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter távolságig
(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.
m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
ma.)
mb.)
mc.)
md.)
me.)
mf.)
(2)

közműbecsatlakozási műtárgy
hulladéktartály – tároló
kerti építmény
állatól, állatkifutó
trágyatároló, komposztáló
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló

Lke - 2 jelű építési övezet:szabályozási terven jelöltek szerint. ( Szivárvány utcai
lakótömbök területe és Szapárfalun lévő kistelkes terület, továbbá a Fő út melletti
tömbök és a Háy Mihály úti két tömb)
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a.) A kertvárosias lakóterületen elhelyezhető:
aa.) legfeljebb kétlakásos lakóépület
ab.) a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató
ac.) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
ad.) kulturális
ae.) szállás jellegű - maximum 12 fő együttes elhelyezésével
af.) sport
ag.) kézműipari
rendeltetésű épület
b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 450 m2
c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m.
Lakóépület megengedett legnagyobb épületmagassága: max. 6,00 m lehet.
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50 %,
h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (kertvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték
biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
i.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény
helyezhető el.

csak közműellátás céljából

j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00m, az ettől való eltérést az építési
vonal
szabályozza az érintett területeken.
k.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 16,00 m.
l.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 18,00 méter távolságig
(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.
m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
ma.) közműbecsatlakozási műtárgy
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mb.)
mc.)
md.)
me.)
mf.)
mg.)

hulladéktartály – tároló
kerti építmény
célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem
állatkifutó
trágyatároló, komposztáló
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló

B. Falusias lakóterület
(3)

Lf-1 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően nagytelkes
falusias lakóterület, a település belterületének peremrészeinél.)
a.) A falusias lakóterületen- a legfeljebb kétlakásos lakó rendeltetésen kívül:
aa.) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem
zavaró gazdasági tevékenységi célú,
ab.) kereskedelmi, szolgáltató
ac.) szállás jellegű, maximum 16 fő együttes elhelyezésével
ad.) igazgatási, iroda
ae.) hitéleti, nevelési, oktatási, szociális
af.) kulturális, közösségi, szórakoztató és
ag.) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 800 m2.
c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 18,00 m –nél
szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is
elhelyezhető.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m,
Lakóépület megengedett legnagyobb épületmagassága: 5,00 m lehet
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.
h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték
biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
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Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
i.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás és technológia
céljából helyezhető el.
j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az építési
vonal szabályozza az érintett területeknél.
k.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.
l.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter
távolságig(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem
helyezhető el.
m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
ma.)
mb.)
mc.)
md.)
me.)
mf.)
mg.)
mh.)

közműbecsatlakozási műtárgy
hulladéktartály – tároló
kerti építmény
húsfüstölő, jégverem, zöldségverem
állat ól, állatkifutó
trágyatároló, komposztáló
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló
szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop,
zászlótartó oszlop
mi.) mezőgazdasági géptároló
mj.) fóliasátor
(4)

Lf-2 jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően nagytelkes,
gazdálkodásra alkalmas falusias lakóterület Szapárfalu településrészen.)
a.) A falusias lakóterületen- a legfeljebb kétlakásos lakó rendeltetésen kívül:
aa.) mező- és erdőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem
zavaró gazdasági tevékenységi célú,
ab.) kereskedelmi, szolgáltató
ac.) szállás jellegű, maximum 16 fő együttes elhelyezésével
ad.) igazgatási, iroda
ae.) hitéleti, nevelési, oktatási, szociális
af.) kulturális, közösségi, szórakoztató és
ag.) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
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b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000 m2.
c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 20,00 m –nél
szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is
elhelyezhető.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 25 %.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m,
lakóépület legnagyobb épületmagassága: 4,50 m lehet
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.
h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték
biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
i.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás és technológia
céljából helyezhető el.
j.) Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az építési
vonal szabályozza az érintett területeknél.
k.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.
l.) Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter
távolságig(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem
helyezhető el.
m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
ma.)
mb.)
mc.)
md.)
me.)
mf.)
mg.)
mh.)

közműbecsatlakozási műtárgy
hulladéktartály – tároló
kerti építmény
húsfüstölő, jégverem, zöldségverem
állat ól, állatkifutó
trágyatároló, komposztáló
siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló
szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas szélkerék, antennaoszlop,
zászlótartó oszlop
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mi.) mezőgazdasági géptároló
mj.) fóliasátor

Összesítő táblázat
(5)

A lakóterület építési övezetére vonatkozó építési előírások:
Sajátos építési
használat szerinti
terület

Övezeti
jel

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret

Beépítési
mód

m2

Kertvárosias
lakóterület

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Megengedett
legnagyobb
épület
magasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Előkert
mérete

%

m

%

m

LKe1

700

O

30

7,50

50

0,00

LKe2

450

O

30

7,50

50

0,00

LF1

800

O

30

7,50

40

0,00

LF2

1000

O

25

7,50

40

0,00

Falusias
lakóterület

14.§
Településközpont vegyes terület
(1)

Vt-1 –jelű építési övezet: Fegyvernek belterületének központi magja, több funkciót is
magában hordozó terület max. 14,00 méter középület épületmagassággal ( igazgatási,
művelődési, szolgáltató, stb.), lakóépület esetén 7,50 méter épületmagassággal.
a.) A településközponti területen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül-:
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)
af)

igazgatási, iroda
kereskedelmi, szolgáltató, szállás
a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges
egyéb közösségi, szórakoztató
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
kulturális, közösségi, szórakoztató és
sport és vízisport (uszoda)
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rendeltetést is tartalmazhat
b.) Az építési övezetben telkenként max. 2 önálló rendeltetési egység helyezhető el,
egymás funkciójának zavarása nélkül.
c.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület méret: 500 m2.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %.
e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, 20 m-nél szélesebb
telken az építési helyen belül szabadon állóan is elhelyezhető.
f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 14,00 m.
Lakóépület megengedett legnagyobb épületmagassága max. 7,50 m lehet.
g.) Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke: 10 %.
h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
i.) Az építési övezetben a kialakult előkert mérete: 0,00 m, az ettől való eltérést az
építési vonal szabályozza az érintett területeknél.
j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából
létesíthető.
l.) Hátsókertek kialakítandó legkisebb mérete: 0,00 m a 30,00 méter telekmélységet
el nem érő telkek esetén.
m.) Két, 30,00 méter telekmélységet el nem érő telekvég csatlakozásánál a
melléképületek egymással tűzfalas kialakítással összeépítve helyezhetők el.
A 30,00 méter távolságot az építési vonaltól kell számítani, melybe az előkert
mérete nem számítandó be.
n.) Saroktelek esetén a melléképületek a csatlakozó szomszédos telekhatáron
egymással tűzfalasan összeépíthetők.
o.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.
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p.) A tényleges építési vonal amennyiben a szabályozási vonalon fekszik a telek
irányába elmozdulhat (pl.: bejárati előtér), ám a közöttük így kialakuló területet - a
tulajdonjog fennmaradása mellett -közhasználatra át kell adni, és arra a közterületi
szabályokat kell alkalmazni.
Ezen terület maximális mélysége 5, 00 méternél több ne legyen.
q.) Az utcai épületek mögötti épületeket az oldalsó telekhatárra, tűzfallal kell
elhelyezni (benyúló szárny), továbbá keresztszárny is építhető míg a 25,00
méternél szélesebb telken vagy belső udvarban szabadon állóan is elhelyezhetők. A
benyúló szárnyak egymáshoz is csatlakozhatnak a szomszédos telkek határán, míg
ha a telekhatár felé homlokzatukkal fordulnak, úgy a telekhatártól legalább a
tényleges homlokzatmagasságukkal egyenlő távolságot (oldalkert) kell tartani.
Legalább ugyanekkora távolságot kell megtartani a telken szemközt fekvő
homlokzatok között is.
r.) Épületrész kinyúlása a közterület fölé – az előtető és az áttört korlátú erkély
kivételével – nem lehet nagyobb 60 cm – nél, és hossza nem haladhatja meg az
épület homlokzati hosszának egynegyedét.
s.) Az intézményi rendeltetéshez szükséges ügyfélparkoló közterületen is biztosítható
az építmény 200 méteres körzetében.
t.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
-

közműbecsatlakozási műtárgy
hulladéktartály – tároló
kerti építmény
építménynek minősülő zászlótartó oszlop

u.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig
(lakózóna - lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.
(2)

Vt-2 –jelű építési övezet: Fegyvernek belterületének Kossuth Lajos út - Hunyadi út Szent Erzsébet út - Petőfi út - Árpád út által határolt területe (lakó, igazgatási,
művelődési, szolgáltató, stb.).
b.) A településközponti területen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül-:
aa)
ab)

igazgatási, iroda
kereskedelmi, szolgáltató, szállás
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ac)

a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges
egyéb közösségi, szórakoztató
ad) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
ae) kulturális, közösségi, szórakoztató
rendeltetést is tartalmazhat
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület méret: 450 m2.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.
e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, 20 m-nél szélesebb
telken az építési helyen belül szabadon állóan is elhelyezhető.
f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m.
Lakóépület megengedett legnagyobb épületmagassága max. 6,00 m lehet.
g.) Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.
h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
i.) Az építési övezetben az előkert mérete: Kialakult (K)
j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából
létesíthető.
l.) Hátsókertek kialakítandó legkisebb mérete: 0,00 m a 30,00 méter telekmélységet
el nem érő telkek esetén.
m.) Két, 30,00 méter telekmélységet el nem érő telekvég csatlakozásánál a
melléképületek egymással tűzfalas kialakítással összeépítve helyezhetők el.
n.) Saroktelek esetén a melléképületek a csatlakozó szomszédos telekhatáron
egymással tűzfalasan összeépíthetők.
o.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.
p.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
25

-

közműbecsatlakozási műtárgy
hulladéktartály – tároló
kerti építmény

q.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 18,00 méter távolságig
(lakózóna - lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem helyezhető el.
(3)

Vt-3 –jelű építési övezet: Fegyvernek belterületének alközpontja, Csillag úti tömb
(lakó, igazgatási, művelődési, szolgáltató, stb.).
a.) A településközponti területen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül-:
aa)
ab)
ac)
ad)
ae)

igazgatási, iroda
kereskedelmi, szolgáltató, szállás (maximum 12 fő együttes elhelyezésével),
piac
a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges
egyéb közösségi, szórakoztató
hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
kulturális, közösségi, szórakoztató

b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület méret: 700 m2.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 55 %.
e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, 20 m-nél szélesebb
telken az építési helyen belül szabadon állóan is elhelyezhető.
f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,50 m.
Lakóépület megengedett legnagyobb épületmagassága max. 6,50 m lehet.
g.) Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %.
h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
i.) Az építési övezetben az előkert mérete: Kialakult (K)
j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
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k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából
létesíthető.
l.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m.
m.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
-

közműbecsatlakozási műtárgy
hulladéktartály – tároló
kerti építmény

n.) Az építési övezetben az utcai telekhatártól számított 20,00 méter távolságig
(lakózóna - lásd fogalom meghatározás), valamint az intézmények 30,00 méteres
körzetében új állattartó épület nem helyezhető el.
(4)

Vt-4 –jelű építési övezet: Fegyvernek belterületén a Hársfa köz területe (lakó,
igazgatási, művelődési, szolgáltató, stb.).
c.) A településközponti területen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül-:
aa)
ab)
ac)

igazgatási, iroda
kereskedelmi, szolgáltató, szállás (maximum 12 fő együttes elhelyezésével)
a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges
egyéb közösségi, szórakoztató
ad) hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális
ae) kulturális, közösségi, szórakoztató és
rendeltetést is tartalmazhat
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület méret: 720 m2.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.
e.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.
f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,50 m.
Lakóépület megengedett legnagyobb épületmagassága max. 6,00 m lehet.
g.) Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %.
h.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
i.) Az építési övezetben a kialakult előkert mérete: 3,00m
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j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából
létesíthető.

l.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
-

közműbecsatlakozási műtárgy
hulladéktartály – tároló
kerti építmény

z.) Az építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el.

Összesítő táblázat
(5)

A településközpont területre vonatkozó építési előírások:
Sajátos építési
használat szerinti
terület

Övezeti
jel

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret

Beépítési
mód

m2

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Megengedett
legnagyobb
épület
magasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Előkert
mérete

%

m

%

m

VT1

500

O

60

14,00

10

0,00

VT2

450

O

40

9,00

40

K

VT3

700

O

55

9,50

25

K

VT4

720

SZ

40

9,50

30

3,00

Településközpont
terület
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15.§
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
GKSZ jelű építési övezet: Fegyvernek belterületén a telephelyek, kisebb környezetét
nem zavaró telephelyek területe, max. 7,50 méter épületmagasságú gazdasági célú
létesítmények céljára.

a.) Az építési övezetben elhelyezhető:
aa.)

környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú
épület

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m2,
c.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m. A
technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, kémény,
tartály, stb.)
f.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %, a telken belüli zöldfelület folyamatos
fenntartásáról a tulajdonosnak (üzemeltetőnek, kezelőnek) kell gondoskodni.
h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti szomszédos lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
i.) Az építési övezetben közműellátás céljából, valamint a technológiával kapcsolatos
terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre
vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.
j.) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a
technológiához szükséges építmények helyezhetők el.
k.) A kereskedelmi, szolgáltató építményekhez szükséges személygépkocsi parkoló
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igény a közterületen is biztosítható a telkek 100,00 m –es körzetében.

16.§
Ipari terület
(1)

GIP1 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Fegyvernek
belterületén meglévő iparterület)
a.) Az építési övezetben elhelyezhető:
aa.)

az ipar, energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei

b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:
ba.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások
c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m2
d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.
e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.
f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m. A
technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, kémény,
tartály, stb.)
g.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.
h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 %, telken belüli zöldfelület folyamatos
fenntartásáról a tulajdonosnak (üzemeltetőnek, kezelőnek) kell gondoskodni.
i.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi
rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
j.) Az építési övezetben közműellátás céljából, illetve a technológiával kapcsolatos
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terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre
vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.
k.) Kiegészítő épületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a
technológiához szükséges építmények helyezhetők el.
l.) Gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell biztosítani a közterületi
parkolószám figyelembe vételével.
(2)

GIP2 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Fegyvernek
külterületén lévő mezőgazdasági feldolgozáshoz kapcsolódó iparterület)
a.) Az építési övezetben elhelyezhető:
aa)

az ipar, energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei

b.) Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető:
ba)
bb)
bc)

a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások
a mezőgazdasági termékfeldolgozáshoz kapcsolódó építmények és járulékos
létesítmények
mezőgazdasági terménytárolás és állattartás épületei

c.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 2000 m2
d.) Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló.
e.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %.
f.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,50 m. A
technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, kémény,
tartály, stb.)
g.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: részleges.
h.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 % melyből az építési övezetben a telekhatár
mentén a használatbavételig 10,00 méteres sávban többszintes védőzöld
kialakítása szükséges, melynek létesítése a tulajdonos kötelessége. Telken belüli
zöldfelület folyamatos fenntartásáról a tulajdonosnak (üzemeltetőnek, kezelőnek)
kell gondoskodni.
i.) A külterületi major körül telken belül 15, 00 méter széles véderdősáv létesítendő,
melynek fenntartása a tulajdonos/üzemeltető feladata.
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j.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi rendelet
szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
k.) Az építési övezetben közműellátás céljából, illetve a technológiával kapcsolatos
terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre
vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.
l.) Kiegészítő épületek és melléképítmények közül az üzemeltetéshez és a
technológiához szükséges építmények helyezhetők el.

m.) Gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell biztosítani.

Összesítő táblázat
(3)

A kereskedelmi szolgáltató és ipari területekre vonatkozó építési előírások:
Sajátos építési
használat szerinti
terület

Övezeti
jel

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret

Beépítési
mód

m2

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Megengedett
legnagyobb
épület
magasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Előkert
mérete

%

m

%

m

1500

SZ

60

7,50

20

10,00

GIP1

1500

SZ

50

9,00

25

10,00

GIP2

2000

SZ

50

9,50

25

10,00

GKSZ
Kereskedelmi,
szolgáltató terület

Ipari terület

17.§
Különleges terület
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(1)

A beépítésre szánt különleges területeket a szabályozási terv az alábbi jelű építési
övezetekbe sorolja:

(2)

Kv jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Vízmű területe)
a.) A területen a települési vízmű rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez
szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el.
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 2 000 m2.
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 25%.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m,
technológiához tartozó műtárgyak megengedett legnagyobb épitménymagassága:
12,50 méter.
f.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50%.
h.) Az építési övezetben terepszint alatti létesítmények közül csak a rendeltetésnek
megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, műtárgyak helyezhetők el.
i.) Az építési övezetben az üzemeltetéshez szükséges műtárgyak elhelyezhetők.
j.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
ja)
jb)
jc)
jd)

közmű becsatlakozási
hulladéktartály-tároló,
hirdető szekrény,
szabadon álló és legfeljebb 6,0 m magas antenna oszlop, zászlótartó oszlop.

k.) A telken belüli zöldfelület folyamatos fenntartásáról az üzemeltetőnek kell
gondoskodni
l.) A vízbeszerzési területek (vízműkutak) 10,00 méteres sugarú védőtávolságán
belül (hidrogeológiai védőidom) mindenfajta építési tevékenység tilos.

(3)

Kmű jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (külterületi
mezőgazdasági üzemi, állattartó telepek területe)
a.) A területen a rendeltetésnek megfelelő, a funkcióhoz szükséges épületek és
kiszolgáló építmények helyezhetők el.
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Az új állattartó építmények korszerű technológiával létesítendők.
Az építési övezetben a tulajdonos vagy üzemeltető részére szolgálati lakás
elhelyezhető.
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000 m2.
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 35%.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m.
A technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével, melyek legnagyobb
épületmagassága 15,00 m lehet.
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%.
h.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető.
i.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
ia)
ib)
ic)
id)
ie)
if)

(4)

hulladéktartály-tároló
közműpótló műtárgy
állat ól, állatkifutó
trágyatároló, komposztáló
siló
raktár és tároló

Kszv jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (szennyvíztisztító
telep)
a.) Az építési övezetben a szennyvíztisztító technológiának és az üzemeltetésnek
megfelelő épületet, építményt és műtárgyakat, továbbá a megújuló energia
előállításához szükséges építményt, műtárgyat lehet elhelyezni.
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m2.
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m.
A technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével, melyek legnagyobb
épületmagassága 14,00 m lehet.
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f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 % melyből a telep telekhatárainak mentén a
telep kezelőjének legalább 10,00 méteres többszintes védőfásítást kell kialakítani.
h.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény üzemeltetési vagy technológiai
célból helyezhető el, az építési hely határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb
zöldfelület mértékének megtartása mellett.
j.) Az építési övezetben a fásított parkolót telken belül kell biztosítani.
k.) Az építési övezet védőtávolságán belül (300 m) lakóépület nem helyezhető el.

(5)

Kszo jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (szociális otthon
területe)
a.) Az építési övezetben a szociális otthon rendeltetésének megfelelő épületet,
építményt és műtárgyakat lehet elhelyezni.
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 1500 m2.
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló.
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %.
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m.
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes.
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %.
h.) Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági, minisztériumi
rendelet szerinti különleges területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása.
Felszín alatti víz szempontjából betartandók az érzékeny felszín alatti vízminőség
védelmi területre vonatkozó előírások.
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók.
i.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény közműellátás céljából, valamint
üzemeltetési vagy technológiai célokból helyezhető el, az építési hely határain belül,
a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett.
35

k.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:
-

közműbecsatlakozási műtárgy
hulladéktartály – tároló (max. 2,00 m –es belmagassággal.)
kerti szabadlépcső
kerti építmény

l.) Az építési övezetben a fásított parkolót telken belül kell biztosítani.
Összesítő táblázat
(6) Különleges terület építési övezeteire vonatkozó előírások:
Sajátos építési
használat szerinti
terület

Övezeti
jel

Kialakítható
legkisebb
telekterület
méret

Beépítési
mód

m2

Beépítettség
megengedett
legnagyobb
mértéke

Megengedett
legnagyobb
épület
magasság

Zöldfelület
legkisebb
mértéke

Előkert
mérete

%

m

%

m

KV

2000

SZ

25

7,50

50

-

KMÜ

5000

SZ

35

9,00

40

-

KSZV

1500

SZ

30

9,00

40

-

KSZO

1500

SZ

40

9,00

40

-

Különleges terület

1.2.2. Beépítésre nem szánt övezetek előírásai
18.§
Különleges terület
(1)

A különleges, beépítésre nem szánt területek Fegyvernek közigazgatási területén az
Erzsébet - ligetben lévő sportpálya, a temető, kegyeleti park, bányaterület, horgásztó
elhelyezésére szolgáló területek.

(2)

A különleges, beépítésre nem szánt, sportpálya területet a terv a Kbsp– jelű övezetbe
sorolja.
a.) A (2) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:
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aa)

A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények,épületek,
megengedett legnagyobb beépítettsége: 5%.

b.) Sportépítmény építése esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság:
7,50 m.
c.) A telekterületméret: K (kialakult)

(3)

A különleges, beépítésre nem szánt, temető területet a terv a Kbt– jelű övezetbe
sorolja.
a.) A (3) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:
aa.)

A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények,
megengedett legnagyobb beépítettsége: 5%.

b.) Temetőkápolna, ravatalozó
épületmagasság: 10,00 m.

építése

esetén

a

megengedett

legnagyobb

c.) A temető területén lévő Kettős - halom (kunhalom) védelme érdekében a
kunhalom területén újabb temetkezési hely nem jelölhető ki, temetői építmények
nem helyezhetők el.
d.) A temető bővítési területén telken belül a telekhatár mentén 30 méteres
védőterületen belül minimum kétszintes növényzet telepítése kötelező.

(4)

A különleges, beépítésre nem szánt, izraelita temető, kegyeleti park területet a terv a
Kbke– jelű övezetbe sorolja.
a.) A (4) bekezdésben jelölt övezetben új épület, építmény nem helyezhető el.
b.) A telekterületméret: K (kialakult), nem megosztható.
c.) A kegyeleti park területén belüli zöldterület folyamatos fenntartásáról,
gondozásáról a tulajdonosnak/ kezelőnek kell gondoskodni.
d.) A temető területi védelméről hatályos helyi értékvédelmi rendelet rendelkezik.

(5)

A különleges, beépítésre nem szánt, bányászati területet a terv a Kbb– jelű övezetbe
sorolja.
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a.) Az (5) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:
aa)

A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények,
épületek megengedett legnagyobb beépítettsége: 2%

b.) A telekterületméret: K (kialakult), nem megosztható.
c.) A bányatelek határai között fekvő ingatlant telekosztás céljára megosztani, vagy
azon építeni a bányavállalkozó hozzájárulásával szabad.
d.) Az övezet területén fekvő Büdös - dűlői halom (kunhalom) védelme érdekében a
halom területén és 30,00 méteres környezetében felszíni bányászati tevékenység
nem végezhető, építmény nem helyezhető el, telekosztás nem kezdeményezhető.
(6)

A különleges, beépítésre nem szánt, horgásztó területet a terv a Kbho– jelű övezetbe
sorolja.
a.) A (6) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:
aa.)

A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények,
épületek megengedett legnagyobb beépítettsége: 5%.

b.) A területen
elhelyezhető.

horgászstég,

esőbeálló,

csónakkikötő,

padok,

hirdetőtábla

19. §
Közlekedési és közműterület
(1)

Közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület Fegyvernek közigazgatási területén
az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) –
a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és
környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek
elhelyezésére szolgáló területek.

(2)

Az általános közlekedési és közműterületet a szabályozási terv KÖU– jelű övezetekbe
sorolja.
a.) A (2) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető:
közlekedést kiszolgáló, a területet igénybevevők ellátását szolgáló kereskedelmi,
szolgáltató, továbbá ezen épületeken belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakás rendeltetést tartalmazhat.
b.) Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közművesítettség
esetén létesíthető.
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(3)

A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a (2) a.) – ban meghatározottakon
túl, utcabútorok elhelyezhetők, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető.

(4)

A tervezett közlekedési területeket, létesítményeket, azok útépítési szélességeit a
szabályozási terv tartalmazza.

(5)

Szabályozási tervlapokon jelölt utcanyitások, útszélesítések, átkötések, telkekre
vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető.

(6)

Az (2) bekezdés szerinti terület sajátos használata, rendeltetése szerint Fegyverneken
az alábbiakra tagozódik:
a.) KÖU – 1: 4. számú (Szolnok- Debrecen) országos I. rendű főút települési
szakasza.
b.) KÖU – 2: 34. számú (Fegyvernek - Tiszafüred) országos II. rendű főút települési
szakasza
c.) KÖU – 3: 3216 jelű ( Fegyvernek - Tiszafüred), 4204 jelű (Fegyvernek Kuncsorba), 3223 jelű (Fegyvernek - Nagykörű) országos mellékutak szakaszai
d.) KÖU – 4: Települési gyűjtőutak területei.
e.) KÖU – 5: Meglévő és tervezett külterületi feltáróutak területei
Tervezett építési területe: 12,00 méter.
f.) KÖU – 6: Meglévő és tervezett települési kiszolgálóutak területei
Tervezett építési területe: 12,00 - 16,00 méter.
g.) KÖU – 7: Tervezett térségi, valamint tervezett és meglévő helyi kerékpárutak
területei
Tervezett építési területe: 3,00 méter.
h.) KÖU – 8: Tervezett települési gyalogutak területei
Tervezett építési területe: 3,00 méter.

(7)

A közlekedési területek építési szélességét a terv szerint biztosítani kell. Mellettük
csak akkor és úgy szabad építményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges
védőövezete sem érinti korlátozóan az út használati értékét.

(8)

Külterületi mező- és erdőgazdasági (üzemi) utak, dűlőutak esetén az út szélétől mért
15 - 15 m-en belül építmény nem helyezhető el.

(9)

Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét
telken belül kell biztosítani.
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(10)

Az országos és gyűjtő utakat kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és a
belterület, illetőleg beépítésre szánt területek menti szakaszain kétoldali járdával. A
kiszolgáló utakat egy- vagy kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és
legalább egyoldali járdával kell kiépíteni. Területükön szegélymentén elhelyezhetők az
út menti építmények közforgalmú gépkocsiparkolói.

(11)

Települési kiszolgáló és gyűjtőutak esetén amennyiben az útpálya szélessége és
forgalomtechnikai adatok lehetővé teszik, kerékpársáv kialakítható.

(12)

Gyalogos területeket- a Szent Erzsébet úton és a településközpont vegyes területeken díszburkolattal kell ellátni, területükön csak térszint alatti közművek, díszparkok,
képzőművészeti alkotások, szökőkutak, pihenőhelyek, fásítás, 3,00 m –nél nem
magasabb fénypontú közvilágítás, valamint az intézményi rendeltetés teraszai, kiülői
helyezhetők el.

(13)

Szabályozási tervlapokon jelölt utcanyitások, útszélesítések, átkötések, telkekre
vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető.

(14)

A terv közlekedési és közműterületei közterületnek minősülnek.

(15)

Közmű és hírközlési létesítmény belterületen csak közterületen helyezhető el,
külterületen a hálózati infrastruktúrák és külterületi vezetékek biztonsági sávját a
vonatkozó jogszabályok szerint kell kialakítani.
Átjátszó állomás, mobil hírközlő torony belterületen nem helyezhető el.

20.§
Zöldterület
(1)

Zöldterület Fegyverneken a szabályozási terven feltüntetettek szerint jelölt közpark,
díszpark és játszótér területek.

(2)

A meglévő és tervezett zöldterületeket a szabályozási terv Z jelű övezetbe sorolja.
a.) A Z –jelű övezetben elhelyezhető:
aa)
ab)

a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (gyermekjátszószerek,
sportolást szolgáló pályák, stb.)
a területen utcabútorok, műalkotások, térplasztikák, szökőkút elhelyezhetők

b.) Az övezetben kivételesen elhelyezhető:
ba.) szociális és a terület fenntartásához szükséges épület
bb.) vendéglátó épület
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bc.) szabadtéri színpad
c.) Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közművesítettség
esetén létesíthető.
d.) Az övezetben építmény maximum 2% beépítettséggel helyezhető el.
e.) A közparkot úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival
megközelíthető és használható legyen.
f.) A közparknak közútról közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie.
g.) Az övezet területein közhasználat elől elzárt rész nem alakítható ki.
h.) A meglévő fásított közterek, fasorok, településképi szempontból értékes faegyedei,
valamint az utcaképet meghatározó településképi jelentőségű gyepes zöldsávok és
zöldfelületek védendő zöldfelületi elemeit érintő rendezés, változtatás csak
önkormányzati engedély alapján történhet. Engedélyt szükség szerint a települési
főépítész vagy főkertész állásfoglalása alapján szabad kiadni.

(3)

Zmk – jelű övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint külterületen a
műemléki védettségű Nepomuki Szt. János szobor telkének területe.
a.) Az övezetben építmény nem helyezhető el.
b.) Az övezet területén utcabútorok (pl. pad) elhelyezhetők, illetve fásítás (növényzet)
telepíthető.
c.) Az övezet területén kialakított zöldfelület folyamatos fenntartásáról, gondozásáról a
tulajdonosnak / kezelőnek kell gondoskodni.
d.) Az övezet területén történő tevékenység esetén a KÖH, mint illetékes szakhatóság
véleményét ki kell kérni.

21.§
Erdőterület
(1)

Az erdőterületeket a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja:
41

Gazdasági célú erdőterület
(2)

EG jelű övezet: a közigazgatási területen erdőgazdálkodási célú erdőterületek.
a.) Az övezetben a 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken a terület
rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, megengedett legnagyobb
beépítettsége: 0,5%.
b.) Az övezetben épület csak a nem erdő művelési ágban létesíthető.
c.) Az övezetben a maximális építménymagasság: 7,50 m, ez alól kivételt az erdő- és
vadgazdasági tevékenységhez szükséges építmények (pl. magasles) technológiai
okból legfeljebb kétszeres magasságú lehet.

Védelmi célú erdőterület
(3)

Ev – jelű övezet: tervezett védelmi célú erdőterület belterületen iparterület mentén,
valamint külterületen a rekultiválandó szeméttelep területe.
a.) Létesítendő véderdők területeit erdészeti eszközökkel - minimum 80% -os
borítottsággal – kell beültetni.
b.) Az övezet területe nem építhető be.
c.) Az erdőterület mérete nem csökkenthető, új erdő telepítését őshonos fafajtákkal,
erdészeti terv alapján kell végezni.

22.§
Mezőgazdasági terület
(1)

A mezőgazdasági terület Fegyverneken a szabályozási terven feltüntetettek szerint
került kijelölésre.

(2)

A mezőgazdasági övezetek földrészletei a növénytermesztési, az állattartás,
állattenyésztési és halászat továbbá ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozására,
tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el.
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(3)

Az övezetben épület, építmény csak szabadonállóan helyezhető el. Legalább 10 m
mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 6 méter oldaltávolságot
kell biztosítani.

(4)

Az övezetben birtokközpont kialakítható a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

(5)

A mezőgazdasági területet a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja:
a.) Má jelű általános mezőgazdasági terület, szántó
b.) Mk jelű kertes mezőgazdasági terület
c.) Mágy jelű általános mezőgazdasági terület, gyep
d.) Mh jelű mezőgazdasági, halastó terület
e.) Mál jelű általános mezőgazdasági terület, lineár öntözéses terület
f.) Mágyü jelű általános mezőgazdasági terület, gyümölcsös

23. §
Általános mezőgazdasági terület
MÁjelű övezet: Fegyverneken a külterületi mezőgazdasági szántó művelési ág
területei.
a.) Az övezetben elhelyezhető lakó (tanya) épület max. 4,50 m épületmagassággal,
továbbá állattartó épület, mezőgazdasági termény és géptároló, fóliasátor, stb.
technológia függvényében max. 7,50 m épületmagassággal.
b.) A mezőgazdasági terület 1500 m2-t meghaladó telkén építmény 3 %-os
beépítettséggel helyezhető el.
c.) Lakóépület 6000 m2 telekterület felett helyezhető el, maximum 1,5 %
beépítettséggel.
d.) Az övezetben a közművesítettség mértéke: hiányos.
e.) Az övezet területén birtokközpont alakítható a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően.
24. §
Kertes mezőgazdasági terület
MK jelű övezet: Fegyverneken a volt zártkertek területei.
a.) Az övezetben a 720 m2-t elérő teleknagyságú földrészleteken elsősorban a
mezőgazdasági termelés, tárolás építményei helyezhetők el.
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Az övezetben más jellegű, nem mezőgazdasági célú épület nem helyezhető el.
b.) Az övezetben csak azon földrészletek építhetők be, melyek a 720 m2-t elérő
teleknagyságúak. A 720 m2-t el nem érő területrészeken csak növénytermesztés
céljára szolgáló fóliasátor helyezhető el
c.) A beépíthető földrészlet minimális szélessége 12,00 m
d.) Az épületek elhelyezése szabadon álló
e.) Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 3,50 m
f.) A szennyvizeket telkenként zárt, szigetelt szennyvíztározóba kell gyűjteni és
szippantókocsival elszállíttatni.
g.) Az övezet területén intenzívebb művelés nem folytatható, a jelenlegi művelési ág
nem változtatható meg.

25. §
Mezőgazdasági gyepterület
MÁGY jelű övezet: Fegyvernek külterületén található gyep művelési ág területei.
a.) Az övezetben a többségében gyep, legelő művelési ágú területek viszonylag
egybefüggő részei tartoznak, ahol a legeltetés, állattartás jelenti a fő gazdálkodási
tevékenységet.
b.) A természetközeli élőhelyek, ősgyepek területén a gyep elsődlegesen védelmi
funkciót lát el, a termelési, gazdálkodási funkció itt másodlagos.
c.) Az övezetben csak a legeltető állattartáshoz szükséges építmények helyezhetők
el, ősgyepként nyilvántartott területen építmény nem helyezhető el.

26.§
Mezőgazdasági - halastó terület
MH – jelű övezet: Fegyvernek külterületén lévő halastó területe.
a.) A terület vízfelület, rajta kizárólag halgazdasági tevékenység folytatható,
más jellegű funkció (idegenforgalmi, stb.) nem engedhető meg.
44

b.) Az övezetben csak halgazdasághoz szükséges feldolgozó és tároló építmények
létesíthetők.

27.§
Általános mezőgazdasági – lineár öntözéses terület
MÁL – jelű övezet: a mezőgazdasági területek lineár rendszerű öntözéses területei.
a.) Az övezet területén építmény nem létesíthető, az övezet területét építési tilalom
terheli.
Az építési tilalom alól a tervezett M4 jelű autópálya nyomvonala kivételt képez,
ezen területre szabályozási terv készítendő az autópálya nyomvonalának építési
engedélyezése előtt.
a.) Az övezetben – fenti területek kivételével – kizárólag az öntözés ellátáshoz
szükséges berendezések létesíthetők, telepíthetők.
c.) Az övezetben a művelési ág nem változtatható meg.

28.§
Általános mezőgazdasági - gyümölcsös terület

Mágyü - jelű övezet: Fegyverneken a meglévő gyümölcsösök területei.

a.) Az övezetben elsősorban a mezőgazdasági termelés, tárolás építményei
helyezhetők el.
Az övezetben más jellegű, nem mezőgazdasági célú épület nem helyezhető el.
b.) Az övezetben lakóépület nem építhető.
c.) Az övezetben épület a földrészlet legfeljebb 3 % - os beépítettségével helyezhető
el, 1500 m2 kialakítható legkisebb telekterületméret felett.
d.) A beépíthető földrészletek min. szélessége: 18,00 m.
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e.) Az épületek szabadonállóan helyezhetők el.
f.) Az övezetben a megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,50 m.

29. §
Vízgazdálkodási terület
(1)

A vízgazdálkodási terület Fegyverneken a Szabályozási terven feltüntetettek szerint
került kijelölésre.

(2)

Az övezetben a vízfolyások medre, partja, hullámtere tartoznak. Az övezetben a
vízgazdálkodással kapcsolatos terület felhasználásnak megfelelő létesítmények
helyezhetők el.

(3)

A vízfolyások, vízmedrek területét érintő beavatkozások vízjogi engedély alapján
végezhetők, természeti terület esetén az illetékes természetvédelmi szakhatóság
egyetértésével.

(4)

A vízgazdálkodási területet a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe, alövezetekbe
sorolja:

(5)

V1 – jelű alövezet: A Tisza folyó és hullámterének területe, mely az MTrT alapján az
ökológiai (zöld) folyosó övezetébe, védett természeti területek övezetébe,
tájképvédelmi terület övezetébe valamint hullámtér és nyílt ártér övezetébe esik.
a.) Árvízvédelmi töltés mentett oldali és vízoldali 10,00 méteres védősávjában,
valamint a mederéltől számított 10,00 méteren belül építmény nem létesíthető.
b.) Az alövezet területéből beépítésre szánt terület nem alakítható ki, mind az
ökológiai folyosó, mind a hullámtér és –nyílt ártér védelme érdekében.
c.) Az alövezet területén nem védelmi célú művelési ág változtatás nem engedélyezett.
d.) Az alövezetben átjátszó tornyok, toronyszerű építmények nem létesíthetők.
e.) Az alövezetben mindennemű építési tevékenység az illetékes vízügyi
hatóság engedélye alapján végezhető.
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(6)

V2 – jelű alövezet: Fegyverneken az MTrT alapján az ökológiai (zöld) folyosó
övezetébe eső Holt – Tisza területe.
a.) Az alövezetben – ha külön jogszabály másként nem rendelkezik – csak a
vízkárelhárítási, a vízi sport és a sporthorgászás célját szolgáló közösségi
építmények helyezhetők el.
b.) Az alövezetben elhelyezhetők a vízi turizmushoz és vízi sporthoz kapcsolódó
kiszolgáló és járulékos létesítmények. (pl. esőbeálló, stég, padok, közműpótló
berendezések, stb.).
A kiszolgáló létesítmények területe nem számít be a közösségi célú építmények
szintterületébe.
c.) Az elhelyezhető építmények a medertől számított min. 15 méterre, max. 100 m2
szintterülettel, valamint 4,50 m megengedett legnagyobb építménymagassággal
létesíthetők. (pl. csónakház, stég, stb.)
d.) Az alövezetben épületet csak úgy szabad elhelyezni, hogy az a kialakult
természetközeli állapotot ne sértse, az ökológiai folyosó biztosítása céljából.
e.) Az alövezetben mindennemű építési tevékenység az illetékes vízügyi
hatóság engedélye alapján végezhető.

(7)

V3 – jelű övezet: Nagykunsági főcsatorna területe, jelentősebb öntöző- és
belvízelvezető csatornák területei.
a.) Az öntöző és belvízcsatornák partéltől mért 3,00 – 3,00 méter széles fenntartási
sávja a külterületen csak gyepként, rétként, legelőként alakítható ki.
b.) Az övezetben építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban meghatározottak
alapján lehet.
c.) Az övezetben mindennemű építési tevékenység az illetékes vízügyi
engedélye alapján végezhető.

(8)

hatóság

V4 – jelű övezet: Tervezett csapadékvíz és záportározó.
a.) Az övezetben csak a vízgyűjtő, záportározó funkcióhoz kapcsolódó épületek,
építmények, műtárgyak helyezhetők el
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30. §
Természetközeli terület
(1)

A Tk jelű természetközeli terület (kisebb kiterjedésű mocsarak, nádasok területei
külterületen) Fegyverneken a Szabályozási terven feltüntetettek szerint került
kijelölésre.

(2)

Az övezet területén a művelési ág nem változtatható, az élőhely fenntartandó.

(3)

Az övezetben épület, építmény nem helyezhető el, az ökológiai (zöld) folyosó
védelme érdekében is.

1.3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
31. §
Hatályba lépés
(1)

Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapok a jóváhagyását
követő 30. napján lép hatályba.
Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál
kell alkalmazni.

(2)

E rendelet 2016. december 01-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Helyi Építési
Szabályzatról szóló 34/2007 (XII.27.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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1. számú melléklet

FOGALOM MEGHATÁROZÁS

Lakózóna:

az építési telken belül a főépület elhelyezésére szolgáló terület

Melléképület: A rendeltetési egységhez tartozó egyéb, kiegészítő helyiséget (tárolás,
állattartás, a fő rendeltetési egység működéséhez kapcsolódó tevékenységek)
magába foglaló önálló épület.
10. légszennyezettségi zóna: a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet
jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által
meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja
tartósan
vagy
időszakosan
a
légszennyezettségi
határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások
kibocsátási határértékeiről szóló hatályos együttes miniszteri
rendelet 4. számú mellékletében meghatározott tartományok
valamelyikébe esik.
10. számú zónába az ország 1. – 9. zónába nem sorolt összes
területe tartozik.
Épületmagasság:

Építési hely:

Az épület valamennyi külső és belső, sík vagy kiterített íves homlokzati
felülete összegének (F) valamennyi, e felületek vízszintesen mért
hosszának összegével (L) való osztásából (F/L) eredő érték.

Az építési teleknek az elő-, oldal- és hátsókerti építési határvonalai által
körülhatárolt beépíthető területrésze, amelyen - a védőtávolságok és más
jogszabályi előírások megtartásával, vagy azon belül a szabályozási terven
jelölt beépíthető területrészen - az övezeti előírások szerinti telekbeépítettség
mértékéig az épület (épületek) elhelyezhető (elhelyezhetők).

Középület: Közösségi funkciónak helyet adó épületek.
Védőzöld: Környezeti terhelések (zaj, por, stb.) csökkentése érdekében telepített
növényállomány.
Védőfásítás: Honos fafajokból telepített védőzöld.
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Többszintes növényállomány:
-

Védőerdősávok esetén cserje, lombkoronaszint vagy bokorfa – magas növésű
fa lombkoronaszintje.
Teljes záródású védősáv keresztmetszete: cserje – bokorfa – magas növésű fa –
bokorfa – cserje

A többszintes növényállományt erdészeti illetve kertészeti tervek alapján kell kivitelezni.
Többszintes védőzöld: Többszintes növényállományt tartalmazó lehatárolható terület.
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Bevezetés
Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013 -ban döntött, hogy a
megváltozott fejlesztési elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi
változások miatt új településrendezési tervet készíttet.
A településrendezési terv eljárásrendjében és tartalmában is a Kormány 314/2012. (XI.8.) a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló Kormányrendelete alapján készült. A településszerkezeti terv feladata, hogy a
településfejlesztési koncepcióban rögzített stratégiai célok összhangját biztosítsa. Ennek
megfelelően az alábbi célok elérését segítse elő:
- Népesség megtartás, népesség növelés
- Munkahely teremtés
- Vállalkozások ösztönzése
- Megfelelő életminőségű élettér
- Közterületek fejlesztése, zöldterületek fenntartása
A célok eléréséhez a településszerkezeti terv a következőket határozza meg:
- a település távlati területfelhasználását
- infrastuktúra hálózat fejlesztését
- települési arculat megőrzése és minőségi fejlesztése
- a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését
Fegyvernek város településszerkezetét több strukturális elem is jellemzi
- védett természeti területek
- történetileg kialakult településszerkezeti adottságok
- Holt - Tisza
- nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek
- mezőgazdasági telephelyek
- főbb utak
- öntözőcsatornák

1. Területfelhasználás
1.1. Területi hatály, településszerkezet
A tervezési terület Fegyvernek város teljes közigazgatási területére kiterjed.

A közigazgatási területet határolja:
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- Északon: Tiszabő
- Északon - északkeleten: Kenderes
- Délen: Örményes
- Nyugaton: Törökszentmiklós
- Északnyugaton: a Tisza folyó és azon túl Nagykörű

 Közút:

Meghatározó a 4. számú főközlekedési út (Budapest - Szolnok (Fegyvernek) - Debrecen - Nyíregyháza - Csop (Ukrajna) ,
továbbá érinti a települést a 34. számú főút Tiszafüred (Tisza-tó)
irányában, a 3216 jelű Fegyvernek – (Tiszaroff) Tiszafüredi, a 3223.
jelű Nagykörű (komp) – Fegyverneki és a 4204. jelű (Örményes)
Kuncsorba – Fegyverneki országos mellékút.



Vasút:

Közvetlen vasútállomása nincs, a 100. számú fővonal (Budapest
Nyugati - Szolnok - Debrecen - Nyíregyháza) az örményesi
vasútállomásról érhető el.



Kerékpárút:

Tervezett EURO - VELO országos kerékpárút a 4. számú országos főút
mellett Szapárfalu irányából tervezett. Helyi jelentőségű kerékpárút a
településközpont és Szapárfalu településrész között tervezett.



Vízfolyás:

Meghatározó a Tisza folyó, valamint a Holt - Tisza és a Nagykunsági
főcsatorna.



Térségi jelentőségű közművezeték: A közigazgatási területen a közvetlen villamos
energia ellátást 22 kV -os villamos légvezetékhálózat biztosítja.
A közigazgatási területet nyugat - északkelet irányban átszeli
nagynyomású gázvezeték, továbbá Örményes felé nagyközépnyomású
gázvezeték érinti.

Településszerkezet:
Fegyvernek szerkezetileg négy jól elkülöníthető részre tagolódik. Az északi részen Annaháza,
szabályozott, mérnöki tervek alapján készült, párhuzamos utcákra felfűzött, azonos méretű
telkekkel, meghatározott beépítési móddal és a mértékkel.
Közép- Fegyvernek jellegzetes alföldi, halmazos településszerkezetű. A telkek alakja és
mérete szabálytalan, az épület elhelyezés is szabálytalan, ezért ezen a településrészen zeg –
zugok, szabályozatlan, kanyargós utcák, a telkeken telekhatárok közelében, de azokkal szöget
bezáróan elhelyezkedő, alacsony házak találhatók.
Újtelep jellemzően telepített, mérnöki tervek szerint kialakított településrész KözépFegyvernek mellett.
A déli részen a 4. számú főút kétoldalán található Szapárfalu mérnökileg tervezett, közel
azonos telekméretű, szabályos utcaszerkezetű településrész.
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1.2. Közigazgatási határ-, belterületi határmódosítás
Fegyvernek város közigazgatási határán változtatás nem tervezett. Belterületi határmódosítás,
belterületbe vonás nem tervezett, a területfelhasználási változások nem járnak belterületbe
vonással.
1.3. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása
Fegyvernek város közigazgatási területe beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területekre
tagozódik.
Beépítésre szánt területek javarészt a település belterületén, valamint a külterület több pontján
- jellemzően a gazdasági területek, majorok, állattartó telepek területe - találhatók.
A településen a beépítésre szánt területeket a TSZ – 1 jelű tervlap állapítja meg.
A beépítésre szánt területek túlnyomó része a település belterületén helyezkedik el, ezeket
jellemzően településközpont vegyes terület, lakóterület (falusias, kertvárosias), kereskedelmi
– szolgáltató gazdasági terület, valamint ipari-gazdasági, továbbá különleges terület
területfelhasználási kategóriákba sorolja a terv.
A külterületen lévő beépítésre szánt területek az alábbiak:
-

Különleges állattartó területek
Ipari – gazdasági területek
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
Különleges szennyvíztisztító terület

Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre nem szánt) területek az alábbiak:
-

általános mezőgazdasági területből, ipari, gazdasági terület
általános mezőgazdasági területből, különleges állattartó terület

Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek:
-

kertes mezőgazdasági területből, különleges beépítésre nem szánt temető
különleges agyaggödör területből, vízgazdálkodási (belvízbefogadó, záportározó)
terület
általános mezőgazdasági területből, védelmi erdőterület
általános mezőgazdasági területből, gazdasági erdőterület

Változó besorolású ( az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek:
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-

kertvárosias lakóterületből, zöldterület, közpark
kertvárosias lakóterületből, különleges beépítésre nem szánt temető

1.4. Változó területfelhasználás területkimutatása
Változó területfelhasználás

Terület (m2 / ha)

Változó besorolású (beépítésre nem szánt területekből beépítésre szánt területek) területek
Általános mezőgazdasági területből - ipari, gazdasági terület
Általános mezőgazdasági területből - különleges állattartó terület

~ 141 755 m2 (14,16ha)
~ 64 855 m2 (6,5ha)

Összesen:

~206 610 m2 (20,66ha)

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek
Kertes mezőgazdasági területből - különleges, beépítésre nem szánt,
temető terület
Különleges, agyaggödör területből - vízgazdálkodási (záportározó)
terület
Általános mezőgazdasági területből - védelmi erdő terület
Általános mezőgazdasági területből - gazdasági erdő terület

~ 34 615 m2 (3,46ha)
~ 95 137 m2 (9,50ha)

Összesen:

~183 167 m2 (18,32 ha)

~ 27 310m2 (2,73ha)
~ 26 105 m2 (2,6ha)

Változó besorolású (Beépítésre szánt területből beépítésre nem szánt területek) területek
Kertvárosias lakóterületből – zöldterület, közpark
Kertvárosias lakóterületből – különleges, beépítésre nem szánt
temető terület

~ 1 768 m2 (0,18 ha)
~ 14 722m2 ( 1,47 ha)

Összesen:

~16 490 m2 (1,65ha)

Mindösszesen:

~ 406 267m2 (40,62ha)

Beépítésre nem szánt területből beépítésre kerül 20,66ha.
Kategóriáján belül 18,32 ha -nak változik a területfelhasználása.
Gazdasági területek kapcsán 14,2 ha –nyi kerül kialakításra.
1.5. Közterületek
A közterületeket a TSZ-1, TSZ-2 jelű tervlapok határozzák meg, ezek rendeltetésük szerint:
közpark, közút- és tér.
 A közterület fejlesztéssel kapcsolatos igényeket a fejlesztési koncepció 1. A közlekedési
infrastruktúra fejlesztése pontja támasztja alá.
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1.6.Területfelhasználási módok - szintterületsűrűségek (m2/m2)
A település területén sajátos építési használata szerint a szerkezeti terv az alábbi
területfelhasználási módokat különbözteti meg:
Beépítésre szánt:
- Falusias lakóterület sz = 0,4
Fegyvernek belterületi peremterületének lakóterülete, továbbá Szapárfalu településrész ebbe a
területfelhasználási kategóriába tartoznak.
Közművesítettségi mértéke: teljes.
- Kertvárosias lakóterület sz = 0,5
A központi terület mellett elhelyezkedő tömbök területei, Újtelep szabályos telektömbjei.
Közművesítettségi mértéke: teljes.
- Településközpont, vegyes terület sz = 1,8
Fegyvernek központi, intézményeket és lakóterületeket is magában foglaló intenzívebb
beépítésű településrészei és Közép - fegyvernek alközpontja (Bartók Béla út környéke)
tartoznak ebbe a területfelhasználási kategóriába.
- kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület sz = 1,8
Szolgáltatási, kereskedelmi célokat ellátó vállalkozások területe a belterületen és Szapárfalu
településrészen.
Közművesítettségi mértéke: teljes
- ipari gazdasági terület sz = 1,5
A belterületen lévő iparterület, és a külterületen meglévő és tervezett iparterületek, valamint
ipari terület Szapárfalu településrészen a belterülettől északra.
Közművesítettségi mértéke: teljes
- különleges területek:
Az alábbi tervezési területek a rájuk gyakorolt környezeti hatások miatt védelemre szorulnak:
- vízmű terület, sz=0,5
Meglévő vízmű területe.
- szociális otthon területe, sz=1,2
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Meglévő szociális otthon területe.
Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – azok
környezetei szorulnak védelemre:
- állattartó terület sz=0,6
A külterület több pontján lévő állattartó és mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdálkodó telepek
területei.
Közművesítettség mértéke: részleges
- szennyvíztisztító telep területe sz=0,6
Közművesítettség mértéke: teljes
Beépítésre nem szánt:
- különleges terület
Az alábbi tervezési területek a rájuk gyakorolt környezeti hatások miatt védelemre szorulnak:
- sport és rekreációs terület
Az Erzsébet - ligetben lévő sport és szabadidős komplexum
Közművesítettség mértéke: részleges
- temető területe
A bel- és külterületen meglévő és tervezett temető területek
Közművesítettség mértéke: hiányos
- kegyeleti park területe (izraelita temető)
Közművesítettség mértéke: hiányos
- horgásztó területe
Közművesítettség mértéke: részleges
Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – azok
környezetei szorulnak védelemre:
- bányatelek területe
Közművesítettség mértéke: hiányos
- közúti közlekedési terület
Meghatározó a 4. számú főközlekedési út (Budapest - Szolnok - (Fegyvernek) - Debrecen Nyíregyháza - Csop (Ukrajna) ,továbbá érinti a települést a 34 számú főút Tiszafüred (Tiszató) irányában, a 3216 számú Fegyvernek – (Tiszaroff) Tiszafüredi, a 3223. számú Nagykörű
(komp) – Fegyverneki és a 4204 számú (Örményes) Kuncsorba – Fegyverneki országos
mellékút.
Tervezett M4 gyorsforgalmi út a település közigazgatási terültét érinti.
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Meglévő vasútvonal nem érinti a települést.
Érinti a közigazgatási területet a tervezett nagysebességű (Budapest - Záhony viszonylat)
vasút a külterület déli részén.
Tervezett EURO - VELO országos kerékpárút a 4. számú országos főút mellett Szapárfalu
irányából tervezett. Helyi jelentőségű kerékpárút a településközpont
és
Szapárfalu
településrész között tervezett.
 Magasabbrendű tervek alapján regionális kerékpárút tervezett, továbbá közlekedés
fejlesztés a koncepció 1. pontja alapján.
- zöldterület
A település belterületén található meglévő közparkok területei.
Tervezett közpark a Csillag utcánál, valamint a Vajda közben.
- erdőterület
A külterület lévő kisebb erdőterületek. Tervezett erdőterület a külterületen a meglévő
erdőterületek mellett tervezett gazdasági erdőterületek, továbbá tervezett védelmi
erdőterületek a belterületen.
- általános mezőgazdasági terület
Általános mezőgazdasági szántó és legelő hasznosítású területek a külterületen.
- mezőgazdasági gyepterület
Zömében legelő, gyep, rét művelési ágban nyilvántartott mezőgazdasági hasznosítású
területek a külterületen.
- vízgazdálkodási terület
A település közigazgatási területén a Tisza folyó, a Holt - Tisza, valamint a Nagykunsági
főcsatorna területe. Tervezett vízgazdálkodási terület a Vágner - gödör mélyfekvésű területén
tervezett belvíz és záportározó területe.
2. Tájrendezés és természetvédelem
Fegyvernek nyugati határának meghatározó táji eleme a Tisza folyó és a folyó
szabályozásával kialakult élővizű, jelentős vízfelületű holtág kanyarulatok, gátakkal
szabályozott ártere. A települést kisebb erdősült területek, nagyobb volt kertgazdasági
területek, kisebb szántóterületek és gyepek változatos egymásmellettisége jellemzi. A város
középső, keleti-déli külterületi határrészeit a nagyüzemi mezőgazdasági művelésű kultúr-tájat
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szabályos partvonallal szeli át a Nagykunsági öntözőcsatorna. A belvízelvezető árkok,
csatornák, földművek, gátak mérnöki vonalvezetése jellemzi még ezt a határrészt. Az
egybefüggő mezőgazdasági területek (szántóföldek) és a település keleti és déli határábanszomszédságában jelentős méretű gazdasági majorok, ipari létesítmények határozzák meg a
táj látványát. A szántóföldeket közlekedési létesítmények (országos főút, jelentős forgalmú
mellékutak,) kísérő növényzetei (fasorok, erdősávok) és a mélyfekvésű területek (volt
vízfolyások kanyargó medrei, anyagnyerő helyek) náddal borított és nyíltvizes felületei
tagolják. A város külterületének legújabb jellegzetességei a határban megjelenő földgázkutak
(Eperjes-halmi rész, Kavicsos) körbekerített területei.
Tájrendezési változások:
Szapárfalui részen
- 4. számú főközlekedési út tehermentesítése, felújítása,
- helyi jelentőségű kerékpár út fejlesztése
- 4. számú főút és a 3216. jelű országos mellékút csomópontjánál városkapu kialakítása,
közpark létesítésével
- templom előtti tér, zöldfelületi-kertépítészeti kialakítása,
- Nepomuki Szent János szobor környezetének rendezése, a szobor látogathatóvá tétele.
Újtelepi rész és Fegyvernek középső belterületrészei
- meglévő iparterület fejlesztése
- ehhez kapcsolódó védő - erdősáv létesítése
- 3216 jelű országos mellékút melletti zöldterületen ligetes zöldfelület létrehozása,
- termelői piac kialakítása,
- tervezett új iskola (jelentős zöldfelületű intézmény) létesítése a település központi
részén,
- Vágner gödör területén, környezetrendezéssel belvízbefogadó vízgazdálkodás alá eső
terület kialakítása (2479 hrsz),
- a Malom turisztikai újrahasznosításával és a hozzá kapcsolódó új zöldfelületi elem
létesítésével.
- kerékpárút kiépítése az ifjúsági park a sportcentrum és a 4. számú főút között,
- tervezett utcanyitás a Csillag utca mellett,
- vásártér környezetrendezése,
- Holt - Tisza rehabilitációja, mederrendezése, partrendezése, turisztikai-rekreációs célú
hasznosítás érdekében,
Annaházai rész és a Tóparti rész
- a meglévő szabadidőpark (Ifjusági park) zöldfelületi fejlesztése, szabadtéri színpad és
rendezvény terület kialakításával, a Holt Tisza partjának rendezésével együtt 2610,
2612 hrsz),
- a temető előtti parkoló kialakítása,
- Bíró kastély felújítása és közösségi célra történő felhasználása,
- meglévő közterületek kertészeti rendezése,
- új zöldfelületi elem létrehozása (közpark kialakítása Vajda J. utca)
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-

javasolt erdőtelepítés a Nagykunsági főcsatorna mellett (0251, 0216 hrsz.)

Természetvédelem
A település igazgatási területén nemzeti park nincs, azonban európai jelentőségű, országos és
helyi jelentőségű természetvédelmi területek egyaránt megtalálhatóak. (Az egyes védelmi
célú területek átfedésben vannak egymással.) Az OTrT szerint és a megyei szintű
területrendezési tervben foglaltak alapján a város igazgatási területe a védett természeti terület
övezetébe (Tisza-folyó és ártere), a természeti terület övezetébe (Kavicsosi-rész, a Kocsordirész, Büdös-lapos nyugati része) sorolt. A természetvédelem alatt álló területek határait a
TSZ – 1 tervlapon tüntettük fel.
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek a Natura 2000
területek .
Fegyvernek külterületén a Különleges madárvédelmi területek
Közép-Tisza (HUHN10004), 0378, 0379, 0380, 0381 helyrajzi számú területek, valamint a
Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési területek
Közép-Tisza (HUHN20015) számokon nyilvántartottak. Ezek az alábbi helyrajzi számú
területek: 0378, 0379, 0380, 0381
A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt
álló terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet, mely a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
működési területén található.
Helyi természeti érték – tájvédelem
Tintagyep (tintalapos) Helyrajzi száma: 0283. (gyep)

3. Zöldfelületi rendszer
Fegyvernek zöldterületeinek nagy részét természetközeli vegetáció (nádas területek,
belterületi telkek gazdasági és kerti növényzete), a településen (kül- és belterületen egyaránt)
fellelhető volt anyagnyerő helyek, volt belvíz-erek, hajdani vízfolyások kiszáradt medreinek
ligetes növényzete alkotja. A közhasználatú közparkok, közkertek, és intézményi
zöldfelületek, zöldfelületi elemek szigetszerűen helyezkednek el a település belterületén.
A település biológiailag aktív felületeinek nagysága jelentős. Ezen belül a klasszikus
értelemben vett, a lakosságot szolgáló, minőségi zöldfelületek aránya a város területéhez
képest kicsi.
Fegyvernek zöldfelületi elemeinek jelentős része a települést észak-dél irányban átszelő,
valamint a nyugat-kelet irányú főutak mentén találhatók.
Az elsődlegesen kondicionáló célú, közhasználatú zöldfelületek: az intenzíven fenntartott
közparkok, közkertek területe, további közhasználatú zöldfelületi elemek játszóterek, sport- és
tornapályák, pihenőhelyek, és a vásártér.
Korlátozottan közhasználatú zöldfelületi elemek az intézmények zöldfelületei (iskolakertek,
óvodakertek, orvosi rendelő kertje, és az egyházi épületeket körbeölelő növényzet és a
temetők).
A belterületi utakat kísérő széles zöldsáv, a nagy telekméretű ingatlanok kertjei. Sajátos eleme
a városi zöldfelületi rendszernek a Fegyverneki Holt-Tisza mentén külterületen található, de a
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közelsége, a fenntartás intenzitása és növényállománya miatt a belterületi zöldfelületi
rendszerhez sorolható összefüggő, jelentős növényzettel borított, a város felől földművel
(gáttal, magasparttal) határolt hajdani ártér.
Zöldfelületi „elemként” megjelennek még a rendezetlen, rombolt területeken lévő ápolatlan
területek növénytársulásai is. (pl.: a volt anyagnyerő-hely a belterületen: Vágner-gödör,
Gyónyi utca)
 közhasználatú közpark, közkert létesítése:
 Fő utca és az Ady E. utcák találkozásánál
 a műemlék Nepomuki Szent János szobor környezetének kertépítészeti
kialakítása
 az Ifjúsági park területén turisztikai, rekreációs és közösségépítő célú
zöldfelületi fejlesztések
 településszintű zöldfelületfejlesztés a külterületen: a Holt-Tisza part rendezése,
helyi jelentőségű kerékpárút és pihenőhelyekkel gazdagított sétány
kialakításával a városi sporttelep - Ifjúsági parktól a Viola utcáig,
 pihenőpark létesítése a volt anyagnyerőhely szomszédságában (Vágner-gödör
mellett, Gyónyi utca, Schőnherz utca),
 Vajda J. utca (Hrsz. 44) jelenlegi zöldterületen kertépítészeti, kertészeti
eszközökkel minőségi zöldfelületi elem létesítése,
 Szapárfalui részen a Katolikus Templom és az Ady E. utca közötti jelenleg
funkció nélküli zöldterület településszintű közparkká fejlesztése
 gazdasági területfejlesztéshez kapcsolódó zöldfelületi elem kialakítása:
 utcafásítás, és védő-erdősáv létesítése a Budai Nagy Antal utca menti tervezett
gazdasági területen és a Szent Erzsébet út mentén.
 Kun Farkas utca és a Fő út közötti terület kertépítészeti és kertészeti fejlesztése,
 a tervezett termelői piac környezetének kertépítészeti, kertészeti eszközökkel
történő kialakítása
 zöldfelületi rendszer hálózati elemeinek fejlesztése:
 az Úttörő és Csillag utcák közötti területen az utcanyitáshoz kapcsolódó fásítás
 széles utcák növényzetének kertészeti eszközökkel történő fejlesztése

4. Örökségvédelem
Fegyvernek közigazgatási területén található országos védelem alatt álló művi értékek:
1. Nepomuki Szent János szobor
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Fegyvernek, 4-es számú főút mellett a 128 – 129 km között, külterületi szántó
terület szomszédságában található. (hrsz: 090/3)
2. Római Katolikus templom
Felszabadulás utca 176. (hrsz: 1)
3. Csonka tornyú templomrom („Pusztatorony”)
Temető (hrsz: 2396 / 2)
Fegyvernek igazgatási területén található kunhalmok:
 Fekete halom: felszíne ép, régészetileg feltáratlan.
 Mányai halom: felszíne ép, régészetileg szintén feltáratlan.
 Kettős halom: párosan álló, innen kapta a nevét, felszínét már megbontották, részben
szántott, régészetileg még ez is feltáratlan maradt.
 Lelovich halom: névhordozójának tanyája állt itt, nagy részét már elhordták, de
régészetileg még nem tárták fel
 Nagy Koller halom: felszíne megbontott, régészetileg nincs feltárva.
 Eperjes halom: részben feltárt régészeti lelőhely.
Ezen kívül még két kunhalom nyomai találhatók meg, ezek azonban egyelőre nem kerültek
nyilvántartásba a KÖH –nél.
A településen helyi művi védelem alatt álló építmények, építményrészletek, műalkotások a
következők:



















Polgármesteri Hivatal (községháza), Szent Erzsébet u. 171 (hrsz: 173)
Ipartestület épülete, Szent Erzsébet u. 172 (hrsz: 172)
Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola, Dózsa György u. 2. (hrsz: 496)
Orvos lakás, Dózsa György u. 6. (hrsz: 491)
Bíró kastély és gazdasági épülete, Damjanich J. u. 109. (hrsz: 256/1)
Idősek otthona (Angolkert otthon), Angolkert u. 1. (hrsz: 1908)
Református templom, Szent Erzsébet u. 150/b (hrsz: 2578)
Római katolikus plébánia, Szent Erzsébet u. 176. (hrsz: 2)
Gőz- és hengermalom, Kossuth L. u. (hrsz: 2542/1)
Holt-Tiszaparton téglával kirakott rakpart, külterület (hrsz: 010)
Lakóépület utcai homlokzata, Szent Erzsébet u. 210. (hrsz: 95)
Napsugaras oromfal, Petőfi S. u. 14. (hrsz: 1041)
Vaskereszt, Damjanich J. u. 123 előtti közterület (hrsz: 246)
Kudelka kereszt emlékére, Dózsa Gy. u. 60. melletti közterület (hrsz: 970)
Kereszt korpusszal, Szent Erzsébet u. (hrsz: 1544)
I. világháborús emlékmű, Szent Erzsébet u. (hrsz: 1544)
II. világháborús emlékmű, Szent Erzsébet u. (hrsz: 1544)
1848-49-es emlékmű, Szent Imre tér (hrsz: 178)
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Vaskút, Felszabadulás és Hunyadi út sarok, közterület (hrsz: 1544)
Vaskút, Damjanich u. 107. (71) szám előtti közterület (hrsz: 246)
Kerekes-kút, Szent Erzsébet u. 171. (hrsz: 173)
Krisztus a kereszten (Római Katolikus templomkert)
Szentháromság szobor (Római katolikus templomkert)

A településen helyi területi védelem alatt álló területek a következők:
1. A településszerkezet területi védelme az Árpád út, Petőfi Sándor út és a Vörösmarty
útnak az Árpád út és Dózsa György út közötti szakaszán áll fenn.
A terület védettségét a kialakult halmazos utcaszerkezet indokolja.
2. Nepomuki Szent János szobor és védőépítménye körüli terület (hrsz: 090/3)
A műalkotás környezetét zöldterületként kezeli a szerkezeti terv, ez a terület a
műemléki környezeten kívül helyi védelemre került.
A településen 28 db régészeti lelőhely és 44 db régészeti érdekű terület található.
Megelőző feltárást igénylő régészeti lelőhelyek:





















1. számú lelőhely: Csonkatorony, Pusztatorony
7. számú lelőhely: Hillér
8. számú lelőhely: Szapárfalu alja
9. számú lelőhely: Csobánkai - rét széle
11. számú lelőhely: Büdös - dűlői - halom II.
12. számú lelőhely: Büdös - ér part I.
13. számú lelőhely: Büdüs - dűlő
14. számú lelőhely: Csatorna - köz
15. számú lelőhely: Kétárok - dűlő
17. számú lelőhely: Nepomuki Szent János szobor
19. számú lelőhely: Büdös - ér part II.
20. számú lelőhely: Örményes határa
21. számú lelőhely: Hosszú - föld I.
22. számú lelőhely: Hosszú - föld II.
23. számú lelőhely: Hosszú - föld III.
24. számú lelőhely: Büdös - éri főcsatorna partja
25. számú lelőhely: Szapárfalu közép major
26. számú lelőhely: Szapárfalu ősgyep
27. számú lelőhely:település széle
28. számú lelőhely: Csonkatornyi temető mellett

5. Közlekedés
- közúti közlekedés
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Meghatározó a 4. számú főközlekedési út (Budapest - Szolnok - (Fegyvernek) - Debrecen Nyíregyháza - Csop (Ukrajna) ,továbbá érinti a települést a 34 számú főút Tiszafüred (Tiszató) irányában, a 3216 számú Fegyvernek – (Tiszaroff) Tiszafüredi, a 3223. számú Nagykörü
(komp) – Fegyverneki és a 4204 számú (Örményes) Kuncsorba – Fegyverneki országos
mellékút.

Tervezett utak:
 M4 gyorsforgalmi út a település közigazgatási terültét érinti.
- vasúti közlekedés
A város vasútvonal közvetlenül nem érinti. A 100, számú fővonal Örményes településen
érhető el.
Tervezett NSV nagysebességű vasútvonal érinti a közigazgatási területet .
- kerékpáros és gyalogos közlekedés
A településen kiépített kerékpárút nem található. A belterület és Szapárfalu között az országos
mellékút mellett mindkét oldalon felfestett kerékpársáv található.
Tervezett kerékpárutak:
- térségi kerékpárút hálózat:
 Törökszentmiklós - Fegyvernek - Kisújszállás útvonalon
 Fegyvernek - Örményes útvonalon
 Tisza árvízvédelmi töltésén

6. Közműellátás
- Vízellátás
A belterületi ivóvízhálózat az 1960-1970 –es években épült ki, zömében körvezetékes
kialakítású.
A kiépített vízhálózat hossza 90,6 km, melyből 37,4 km bekötő vezeték, 53,2 km
gerincvezeték.
A vezetékhálózatot 300-600 méteres szakaszokra osztják a csatlakozó utcák
kereszteződésénél beépített tolózárak.
A települési vízművet 1970-ben helyezték üzembe. A vízmű mértékadó kapacitása 2200
m3/nap, kihasználtsága átlagosan 25 %-os. A vízfelhasználás mennyisége átlagosan 756
m3/nap, az engedélyezett vízkitermelés 300.000 m3/év. Az ivóvíz a település területe alatt
fekvő rétegvízre telepített, 4 db mélyfúrású kútból származik. A termelésbe állított
ivóvízbázisok megfelelő természeti hidrogeológiai védettséggel rendelkeznek, nem
minősülnek sérülékenynek.
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A települési vízmű részét képezi egy 100 m3 térfogatú hidroglóbusz és egy 200 m3 térfogatú
térszíni tároló medence.
A szükséges hálózati víznyomást frekvenciaszabályozós hálózati szivattyúk biztosítják.
- Szennyvízelvezetés és tisztítás
Fegyvernek város területén kiépített szennyvízelvezető rendszer a közelmúltban került
átadásra.
A Fegyvernek, Örményes és Kuncsorba településekről begyűjtött szippantott szennyvizek
elhelyezése és tisztítása Fegyvernek Város Önkormányzat tulajdonában lévő, a település
külterületén található szennyvíztisztító telepen történik.
Fegyvernek település szennyvíztisztító telepe 1998-ban létesült, a községtől mintegy 1600 mre az Alsóréti Holt-Tisza mellett.
- Elektromos energia ellátás
Fegyvernek villamos energiaellátását a EON Hungária Z r t biztosítja a saját tulajdonában
lévő elosztó hálózaton keresztül. A területen egy 20kV-os gerincvezeték halad keresztül.
A gerinchálózat megfelelő állagú és keresztmetszetű.
A területen mindenütt szabadvezetékes hálózatról üzemelnek a fogyasztói transzformátorok,
a fogyasztói transzformátor állomásokról a villamos energia elosztás kisfeszültségű
szabadvezetékes elosztóhálózaton keresztül jut el a fogyasztóhoz.
A transzformátorállomások mindenütt oszlop állomások. A településen mindenütt
biztosítható a villamos energiaellátás, ezért ilyen szempontból zárolt terület nincs.
- Gázellátás
Fegyvernek közigazgatási területére keleti irányból érkezik a MOL szállító vezetéke.
A szállítóvezeték NA 200 – as acélvezeték 60 bar nyomással.
A nagynyomású vezeték Hajdúszoboszló – Vecsés között szállít földgázt.
A település belterületének DK –i határánál a Kasztell major közelében található az átadó
állomás.
Az átadótól nagyközépnyomású vezeték épült a Kasztell majorhoz, a Bálint majorhoz, az ún.
csirketelephez, és a városi gázfogadóhoz.
A Szent Erzsébet út és a Budai Nagy Antal út kereszteződése mellett található a települési
gázfogadó, ahová a nagyközépnyomású gázvezeték 160 – as átmérővel érkezik.

7. Környezetvédelem
- Talajvédelem
A belterület régebben beépült része feltöltött. A töltés vastagsága 0,8-1,3 m, anyaga humuszos, törmelékes, homokos agyag, mely változó összetételű, közel vízzáró. Ezen réteg alatt,
illetve a település többi részén már a térszíntől barna humuszos agyag található, vastagsága
0,4-1,5 m. A réteg térfogatváltozó, szervesanyag tartalma viszonylag magas!
- Felszín alatti víz
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27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról jogszabály szerint: Fegyvernek az érzékeny
felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.

- Levegőtisztaság védelem
Imissziós méréseket Fegyverneken nem végeztek, levegőtisztaság-védelmi panaszok nem
jelentkeztek. Jelentős légszennyező anyag kibocsátás, illetve olyan telephely, amely ilyet
kibocsátana, nincs a városban.
A 7 bejelentésre kötelezett telephelyen 21 db légszennyező pontforrás van, de ezek
SO2, CO, NOx szilárd és egyéb légszennyező anyag kibocsátása jelentéktelen.
Egyéb külön levegőtisztaság védelmi intézkedések nem szükségesek.
Ipari tevékenységből nem származik levegőtisztaság-védelmi jogszabály által előírt
határértéket meghaladó káros légszennyező anyag kibocsátás.
- Zaj- és rezgésterhelés
A legjelentősebb zajforrás a településen a 4. számú főközlekedési út Szapárfalun áthaladó
szakasza.
A zajhatástól védendők az emberi tartózkodásra szolgáló épületek, közterületek. A
rendezési terv készítése során fontos szempont, a területi funkciók, telepítések olyan
meghatározása, hogy a megengedett határérték feletti zajterhelés ne keletkezzen.
- Sugárzás - védelem
Fegyverneken nincs háttérsugárzást mérő berendezés, a legközelebbi Kisújszálláson és
Szolnokon található.
- Hulladék kezelés
Fegyvernek hulladékgazdálkodásra vonatkozó helyi önkormányzati rendelettel rendelkezik.
A hulladékgazdálkodás körébe tartozik a települési szilárd kommunális hulladék és a
kommunális szennyvíz gyűjtése és elhelyezése.
A kommunális hulladékok gyűjtését és szállítását 2016.04.30-ig az NHSZ Szolnok
Közszolgáltató Nonprofit Kft. végezte a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
kijelölő határozata alapján. 2016. május 1-től a közszolgáltatást az Önkormányzattal kötött
szerződés alapján a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. látja el. A
szerződés határozott időtartamú, 2016.06.30-ig hatályos. A kommunális hulladék végső
ártalmatlanítása a Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központban valósul meg.
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A településen 4 darab szelekív-hulladékgyűjtő sziget lett kialakítva, a főbb csomópontokon,
ahol a boltok és egyéb intézmények látogatottsága miatt többen veszik igénybe a gyűjtőedényzeteket.
A települési kommunális hulladéklerakó a 0242/5 hrsz.-ú területen található, melynek
tulajdonosa Fegyvernek Város Önkormányzata. A lerakó 2012-ben rekultiválásra került.
A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő
köteles gondoskodni.
A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi
szabályozásba beépült alapelveit kell követni, melyek a következők:
-

megelőzés elve,
elővigyázatosság elve,
megosztott felelősség elve,
szennyező fizet elve,
közelség elve,

valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jogszabályok követelményeit szükséges figyelembe venni.
- Vizuális környezetterhelés
A vizuális környezetterhelés Fegyverneken nem jellemző, leginkább a különböző méretű és
stílusú reklámtáblák okozzák.
A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településen, az illegális
hulladéklerakás főként a szegregált területeken jelenik meg.

8. Védőterületek és védőtávolságok
Fegyverneki vízműkutak hidrogeológiai védőterülete:
 Belső védőövezet kialakítása (a hivatkozott jogszabály 2. sz. melléklete alapján: 10 m
sugarú térség) a jelenleg üzemelő kutak körzetében megtörtént.
 Külső védőövezet kijelölése nem szükséges, mivel a vízbázis elérési ideje >> 6 hónap
Hidrogeológiai védőövezet ("A" zóna) kijelölése nem szükséges, mivel a vízbázis
elérési ideje >> 5 év
 Hidrogeológiai védőövezet ("B" zóna) kijelölése nem szükséges, mivel a vízbázis
elérési ideje >> 50 év
Területhasználati korlátozást kizárólag a belső védőövezetekre javasolt előírni.
A kutak belső védőövezetei a 943, 728 és 729 hrsz-ú bekerített területen belül helyezkednek
el, így azok kialakítása megfelelő.
A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más
létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi
céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező
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anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre vagy a felszín alá, valamint a vizet gyűjtő,
kitermelő, szállító berendezésekbe.
A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne
keletkezhessenek. A védőövezetben lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell létrehozni,
ahol trágyázás, műtrágyázás, valamint növényvédő szerek használata tilos.
A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység, esemény észlelése esetén az arra
hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kell kezdeményezni.
Vízkivételi létesítmény védősáv határa
Vízkivételi létesítmény védősáv határa a földbe fektetett vízvezetékek esetében a terepszintig,
alattuk 1,0 m mélységig terjed, a vezetékek mellett ugyanakkor mindkét oldalon 2-2 m-es
szélességgel veendő figyelembe.

Szennyvíztisztító telep védőtávolsága
A fegyverneki szennyvíztisztító telep védőtávolsága rekonstrukciót követően minimum 500
m-ben állapítható meg.
Közművezetékek védőtávolságai:
Fegyvernek város kül- és belterületén elhelyezkedő villamos művek biztonsági övezete:
- 20 kV-os szabadvezeték külterületen 5m
- 20 kV-os szabadvezeték belterületen 2,5m
- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás külterületen 5m
- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás belterületen 2,5m
-0,4 kV-os csupasz szabadvezeték kül- és belterületen 1m
- 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték kül- és belterületen 0,5m
- 0,4 kV-os földkábel kül- és belterületen 1m
Védőtávolságok:
Telefon földkábel kábeltelevízió fölkábeltől 0,5m
Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,5 méter
Gázvezeték védőtávolság:
Középnyomású vezeték (3 bar) lakóépülettől 4,0m
Középnyomású vezeték (3 bar) szennyvíz vezetéktől 1,0m
Középnyomású vezeték (3 bar) vízvezetéktől 0,7m
Középnyomású vezeték (3 bar) üreges földalatti műtárgytól 2,0m
Középnyomású vezeték (3 bar) telefon földkábeltől 0,5m
Középnyomású vezeték (3 bar) elektromos földkábeltől 0,5m
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9. Korlátozások
Országos védettséget élvez a Natura 2000 Egyezmény végrehajtásaként kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési terület, melyek területe a TSZ– 1 jelű tervlapon ábrázolásra került.
Kulturális örökség szempontjából a település igazgatási területén 28 db régészeti lelőhely,
melyből 8 db kunhalom, valamint 44 db régészeti érdekű terület található.
Fentieket a TSZ-1 jelű tervlap tartalmazza.
Az egyéb védőtávolságok, belterületen a közművezetékek védőtávolságai feltüntetésre
kerültek.
A Tisza folyó és árterülete, vízgazdálkodási terület, ahol beépítésre szánt terület nem jelölhető
ki
Országos védelem alatt 3 művi érték áll, melyet a TSZ - 1 jelű szerkezeti terv tartalmazza,
melyek körül műemléki környezet került kijelölésre.
Meglévő 4. számú és 34. számú főút tengelyétől számított 100-100 méteren belül, az
országos mellékutak tengelyétől mért 50 - 50 méteren belül korlátozás jelenik meg
Meglévő és tervezett országos természeti értékek (régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű
terület, kunhalmok, Natura 2000 területek) törvényerejű védettségénél fogva országos
rendelkezés hatálya alá esnek.
A helyi védelemre szánt művi értékek esetében helyi értékvédelmi rendelet rendelkezik.
Az újonnan kialakításra kerülő és beépítésre szánt területeken az építéshez, üzemeltetéshez
szükséges közműveket a meglévők bővítésével és fejlesztésével kell megoldani.
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II. VÁLTOZÁSOK
II. 1. BEAVATKOZÁSOK
A településrendezési tervben szereplő területfelhasználási változások
Beépítésre szánt területek:
Különleges szabadidős, rekreációs terület
Gazdasági területek
 Ipari, gazdasági terület - Gip
- Külterületen meglévő iparterület fejlesztési területe

-

Külterületen új iparterület kijelölése
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Különleges, állattartó terület
 Különleges, állattartó terület - Ká
- Külterületen meglévő állattartó telep fejlesztési területe

Beépítésre nem szánt területek:

Zöldterület
 Zöldterület, közpark területe - Zkp
- Belterületen, a Vajda utca melletti zöldterület fejlesztése
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Különleges, beépítésre nem szánt temető terület
 Temető területe - Kkte
- Belterületen, a Csonkatornyi temető bővítési területe, a külterületi Annaházi
temető bővítési területe

Belterületi temető bővítés

Külterületi temető bővítés
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Vízgazdálkodási terület (belvízgyűjtő, záportározó)

Gazdasági erdőterületek
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Védelmi erdőterület

II. 2. ÜTEMEZÉSEK
Fegyvernek város településrendezési tervében szereplő területfelhasználási változással járó
fejlesztések ütemezését befolyásolja a pályázati lehetőség és egyéb esetlegesen bekövetkező
gazdasági körülmény.
Tervezett területfelhasználással járó fejlesztések ütemezése:
1. Közpark kialakítása
A Vajda utca mellett be nem épített kertvárosias lakóterületen közpark kijelölése és
megvalósítása pályázati lehetőség figyelembe vételével.
2. Vízgazdálkodási (záportározó, vízgyűjtő) terület
A Vágner gödör mélyfekvésű, rendezetlen, be nem épített területén vízgazdálkodási
terület kialakítása csapadékvíz befogadó és záportározó céljából pályázati forrásból.
3. Gazdasági terület bővítése
A külterületen lévő gazdasági terület bővítése. A meglévő vállalkozás fejlesztési
ütemezése szerint és pályázati lehetőséggel kerül kialakításra
4. Gazdasági terület kijelölése
A külterületen új gazdasági terület kijelölése, befektető függvényében
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5. Temető területek bővítése
A bel- és külterületen lévő temető területek bővítése.
6. Állattartó telepek fejlesztése
A külterületen lévő állattartó telep fejlesztése pályázati lehetőséggel.
7. Védelmi erdőterületek
A belterületen lévő védelmi erdőterületek kialakítása folyamatosan
8. Gazdasági erdőterületek
A külterületen lévő gazdasági erdőterületek telepítése folyamatosan
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III. FEGYVERNEK TERÜLETI MÉRLEGE

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Területfelhasználás

Hatályos terv terület
(ha)

Új terv terület
(ha)

191,37
211,90

189,72
211,90

50,39

50,39

4,15

4,15

Gip ipari gazdasági terület
KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
Kv
vízmű területe
Kszoc szociális otthon területe
Ká állattartó területek
Kszv szennyvíztisztító telep

42,89

57,09

2,39
2,93
55,66
0,18

2,39
2,93
62,16
0,18

Összesen beépítésre szánt terület

561,86

580,91

LAKÓTERÜLET
Lke kertvárosias lakóterület
Lf
falusias lakóterület
VEGYES TERÜLET
Vt
településközpont vegyes terület
GAZDASÁGI TERÜLETEK
Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
terület
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Területfelhasználás

Hatályos terv
terület (ha)

Új terv terület
(ha)

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET
Köu közúti közlekedési terület

189,32

189,32

ZÖLDTERÜLET
Z
zöldterület (közpark)

5,89

6,07

ERDŐ TERÜLETEK
Eg gazdasági erdőterület
Ev védelmi erdőterület

179,02
0

188,52
3,46

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Má általános mezőgazdasági terület, szántó
Mágy általános mezőgazdasági terület, gyep
Mk kertes mezőgazdasági terület
Mágyü általános mezőgazdasági terület,

5281,63
453,32
64,61
49,43

5247,97
453,32
61,88
49,43

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
V
vízgazdálkodási terület

288,34

290,94

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET
Tk Természetközeli terület

48,00

48,00

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLET
Kkte
temető terület
Kkke kegyeleti park terület
Kksp sportolási célú terület
Kkbá bányászati terület
Kkag agyaggödör

9,54
0,24
5,70
8,13
2,6

13,74
0,24
5,70
8,13
0

Összesen beépítésre nem szánt terület

6585,77

6566,72

Település teljes igazgatási területe

7147,63

7147,63

gyümölcsös
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IV. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Fegyvernek város új településrendezési tervének készítéséhez szükséges a magasabb rendű
tervekhez való igazodás bemutatása.
Ez jelen esetben a 2003. évi XXVI. törvénnyel elfogadott Országos Területrendezési Terv
2013. évi módosítását (2013. évi CCXXIX. törvény) és a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei
Közgyűlés 18 / 2004 (XI.9.) számú rendeletével jóváhagyott, és 10/2011. (IV.29.) KR sz.
rendeletével módosított, hatályos Jász – Nagykun – Szolnok Megye Területrendezési Tervét
(MTrT) foglalja magába.
A módosított Országos Területrendezési Terv a város közigazgatási területére vonatkozóan
közvetlen kötelezettséget a Megyei Területrendezési Terven keresztül állapít meg.
A hatályos MTrT alapján igazolni szükséges a településrendezési tervnek az OTrT – ben
szereplő területfelhasználás, övezetek, infrastruktúra stb. való megfelelést az 1996. évi XXI.
Tv. 23/A § (2) alapján.
Fegyvernek város közigazgatási területének megyén belül való elhelyezkedését az 1. számú
melléklet mutatja be.
Jelen munkarész a fent említett jogszabályoknak eleget téve az alábbiak szerint igazolja az
összhangot:

Jelen munkarész Mészáros János, Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Főépítész és Péter
Zoltán, Hajdú – Bihar Megyei főépítészek közreműködésével – a településrendezési
eszközök tervezett módosítása és a hatályos területrendezési tervek közötti kapcsolat
bemutatására – készített tervezési segédlet 2012 alkalmazásával készült, továbbá fenti
tárgyú szakmai fórumon történt megbeszélés alapján került összeállításra.
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1. számú melléklet

Fegyvernek város elhelyezkedése Jász – Nagykun - Szolnok Megyében

Fegyvernek

I.1. Fegyvernek város tervezéssel érintett területei
Fegyvernek város Településrendezési tervének készítése során területfelhasználás változással
járó tervezési területek az alábbi táblázatban kerültek összesítésre.
A fejlesztési területek bemutatása a Térségi tervlapokon a táblázatban jelölt sorszámozással
megegyezően történt. (Lásd mellékelt térképi munkarészt.)

A fejlesztéssel érintett tervezési területek külterületen
Sorsz.

Változás előtti területfelhasználás

Változás utáni területfelhasználás

terület nagysága

1.

Általános mezőgazdasági terület

ipari gazdasági terület (két területet
érintően)

141 793,6m2
(14,2 ha)

2.

Általános mezőgazdasági terület

Különleges állattartó terület

64 340,26m2
( 6,5ha)

3.

Kertes mezőgazdasági terület

Különleges beépítésre nem szánt temető
terület

27 276,99m2
( 2,7ha)

33

Fegyvernek város településrendezési terve

4.

Általános mezőgazdasági terület

Gazdasági erdőterület

95 137m2
( 9,5ha)

Fejlesztési területek bemutatása Fegyvernek közigazgatási területének külterületén
Iparterület fejlesztések:

Különleges, állattartó telep fejlesztés:
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Különleges, beépítésre nem szánt temető bővítés:

Gazdasági erdőterület kijelölése:

A fejlesztéssel érintett tervezési területek belterületen
Sorsz.

Változás előtti területfelhasználás

Változás utáni területfelhasználás

terület nagysága

1.

Különleges agyaggödör területből

Vízgazdálkodási terület

26 180, 39m2
( 2,62ha)

2.

Általános mezőgazdasági terület

Védelmi erdőterület

34 615m2
( 3,46ha)
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6.

Kertvárosias lakóterület

Különleges, beépítésre nem szánt
temető terület

14 718, 04m2
(1,47ha)

7.

Kertvárosias lakóterület

Zöldterület, közpark

1 768m2
(0,18 ha)

A táblázatban nem szereplő fejlesztések nem járnak területfelhasználási változással.
Fejlesztési területek bemutatása Fegyvernek közigazgatási területének belterületén
Zöldterület kijelölése:

Különleges, beépítésre nem szánt temető bővítése:
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Vízgazdálkodási terület, belvízgyűjtő kijelölése:

Védelmi erdőterület kijelölése:

II. Az Országos Területrendezési Tervhez való igazodás


Az Országos Területrendezési terv (OTrT) 2013. évi módosítása alapján az
Ország Szerkezeti terve a település igazgatási területét:
- 500 – 750 ha közötti települési térség
- mezőgazdasági térség
- vegyes területfelhasználású térség
- vízgazdálkodási térség
kategóriákba sorolja. (2. számú melléklet alapján)
Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből (OTrT 2013. évi módosítása)
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2. számú melléklet

Az Országos Területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni:
- Mezőgazdasági térséget legalább 75% -ban mezőgazdasági terület kategóriába kell
sorolni, a fennmaradó részen – a városi ranggal rendelkező települések kivételével –
városias települési térség nem jelölhető ki.
- A vegyes területfelhasználású térséget legalább 75% -ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási
vagy vegyes területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni.
- A vízgazdálkodási térséget legalább 90 % -ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell
sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki.
- Települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni;
Fegyvernek közigazgatási területén mezőgazdasági hasznosítású terület összesen 5676,51 ha
található, melynek területe ipari gazdasági, különleges állattartó és erdőterület
területfelhasználás átsorolása révén 33,66 ha –nyi területtel csökken.
Mezőgazdasági hasznosítású terület marad összesen: 5642,85 ha.
A település külterületi területének nagyságához (6539,5154 ha) viszonyítva ez 86,29 % -nyi
terület, amely > 75 %, vagyis megfelel az OTrT ezen előírásának.
A hivatalos földhivatali területkimutatás megfelel az OTrT előírásának.
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Fegyvernek közigazgatási területén vegyes területfelhasználású térség területe összesen
711,82 ha található, erdőgazdálkodási terület 40,3 ha nagyságban. A vegyes
területfelhasználású térség területe nem csökken.
A térség területét nem csökkentjük, ezért megfelel az OTrT előírásának.
Fegyvernek város közigazgatási területén vízgazdálkodási terület 44,09 ha található, melynek
területe 2,6 hektárral növekszik.
A 46,69 ha > 39,681 ha (az OTrT által jelölt vízgazdálkodási térség 90 % -a), vagyis
megfelel az OTrT előírásának.
Fegyvernek település közigazgatási területéből 675,4 ha-t hagyományosan vidéki települési
térség kategóriába sorolja az OTrT, melyet a településrendezési terv nem csökkent, így
megfelel az OTrT előírásának.
Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategóriák rendelkeznek, így a tervkészítés során a település
közigazgatási területét érintő megyei területfelhasználási kategóriára vonatkozó
szabályokat kell betartani. (Lásd alább!)
Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe:
- országos ökológiai hálózat övezetébe
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe
- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe
- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete
- országos vízminőségvédelmi terület övezetébe
- nagyvízi meder és a vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezetébe
sorolt. (3.- 10. számú mellékletek alapján)
- világörökség- és világörökség várományos terület övezet
- kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe
- országos jelentőségű tájképvédelmi övezet
nem sorolt.
Országos Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés
Fegyvernek város közigazgatási területét az alábbi Országos Övezetek érintik, melyekre
vonatkozóan az alábbi szabályokat az OTrT –ben megfogalmazottakkal összhangban kell
betartani.
A 3. számú melléklet bemutatja az országos ökológiai hálózat övezetének területi
elhelyezkedését a település közigazgatási területén.
3. számú melléklet
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OTrT 13. § szerinti követelmény
(1) Az országos ökológiai hálózat övezetében csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti.
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.
követelmény teljesítése:
A hatályos településszerkezeti terv az ökológiai hálózat övezetébe főként gyep-, erdővalamint vízfelületeket – sorol, ezt a szerkezeti terv tartalmazza, bányászati tevékenység
a település közigazgatási területének ezen részein nem folyik, így a terv megfelel az
OTrT ezen övezetére vonatkozó előírásának.
A 4. számú melléklet bemutatja az kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének
területi elhelyezkedését a település közigazgatási területén.
4. számú melléklet
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OTrT 13/A. § szerinti követelmény
(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
követelmény teljesítése:
A településszerkezeti terv a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe - általános
mezőgazdasági, szántó területeket sorol - új, beépítésre szánt területet nem jelöl ki.
A tervezéssel érintett területen bányászati tevékenység nem tervezett.
Az 5. számú melléklet bemutatja a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetének
területi elhelyezkedését a település közigazgatási területén.
5. számú melléklet
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OTrT 13/B. § szerinti követelmény
A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni.
követelmény teljesítése:
A településrendezési tervben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe eső területek
mezőgazdasági területként kerültek kijelölésre.
A 6. számú melléklet bemutatja a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének
területi elhelyezkedését a település közigazgatási területén.
6. számú melléklet

OTrT 14. § szerinti követelmény
(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet.
követelmény teljesítése:
A településrendezési tervben az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, külszíni bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése a
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint történik.
A 7. számú melléklet bemutatja a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezetének elhelyezkedését a település közigazgatási területén.
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7. számú melléklet

OTrT 14/A §. szerinti követelmény
(1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete területét a kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv és annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a kiemelt
térség és a megye területrendezési tervének megalapozó munkarésze keretében meg kell
határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes közigazgatási területére
készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell határozni a
tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a természeti
adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit.
(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi
egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban
meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó
szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv
készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.
követelmény teljesítése:
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének területét a
településszerkezeti terv lepontosítja.
A településrendezési eszközökben meghatározásra kerültek a tájjelleg megőrzendő elemei,
elemegyüttesei, valamint a tájképi egység és a természeti adottságokhoz igazodó
hagyományos tájhasználat helyi jellemzői.
A helyi építési szabályzatban meghatározásra kerültek a területhasználatra és az építmények
tájba illeszkedésére vonatkozó szabályok.
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Külszíni bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése a bányászati
szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint történhet.
Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és
kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását
nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával lehet elhelyezni.
A 8. számú melléklet bemutatja az országos vízminőségvédelmi terület övezetének
elhelyezkedését a település közigazgatási területén.
8. számú melléklet

OTrT 15 §. szerinti követelmény
(1) Az országos vízminőségvédelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből
történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell
jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési
övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
követelmény teljesítése:
A helyi építési szabályzat előírja a település teljes belterületén a kiépült szennyvíz-csatorna
hálózatra történő rácsatlakozást, így az övezet területére történő szennyvíz bevezetés nem
lehetséges.
A településrendezési tervben kijelölésre került a felszíni víz védelmére vonatkozó terület,
mely a Tisza folyó és hullámterének területe beépítésre nem szánt vízgazdálkodási területbe
sorolt.
Az övezetben új bányatelek nem került kijelölésre.
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A 9. számú melléklet bemutatja a nagyvízi meder terület övezetének
elhelyezkedését a település közigazgatási területén.
9. számú melléklet

OTrT 16 §. szerinti követelmény
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi - terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem
jelölhető ki.
követelmény teljesítése:
A településrendezési tervben az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre.
Országos műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés
A település közigazgatási területét az Országos infrastruktúra hálózatból meglévő főút,
meglévő országos mellékutak, meglévő földgázszállító vezeték, meglévő 750kV-os
távvezeték, meglévő országos jelentőségű csatorna, valamint tervezett gyorsforgalmi út,
tervezett nagysebességű vasútvonal érinti.
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat a településszerkezeti terv nem
változtatja meg.
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Nyilatkozat az Országos Területrendezési Tervnek való megfelelésről
Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Fegyvernek város
településrendezési tervének tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az általam
készített településszerkezeti terv az 1996. évi XXI. Törvény alapján figyelembe veszi a
magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a tervi hierarchiában
magasabbrendű tervet, így Fegyvernek város esetében az Országos Területrendezési Tervet.
Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Fegyvernek város
településszerkezeti terve megfelel a település közigazgatási területére vonatkozó Országos
Területrendezési Tervi előírásoknak.
Szolnok, 2016. október hó

Kiszelovics Ildikó sk.
vezető településtervező
TT-1-16-0238

III. A Megyei Területrendezési Tervhez való Igazodás
III.1. Megyei Szerkezeti Tervhez való igazodás
A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása


Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település
közigazgatási területét, a tervezéssel érintett területeit:
- Erdőgazdálkodási térség
- Mezőgazdasági térség
- Vegyes területfelhasználású térség
- Vízgazdálkodási térség
- Hagyományosan vidéki települési térség
kategóriákba sorolja. (10. számú melléklet alapján)

A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Fegyvernek közigazgatási területe
erdőgazdálkodási-, mezőgazdasági-, vegyes-, vízgazdálkodási- és hagyományosan vidéki
települési térségbe lett besorolva az alábbi arányban:
- erdőgazdálkodási térség:
- mezőgazdasági térség:
- vegyes területfelhasználású térség:
- hagyományosan vidéki települési térség:
- vízgazdálkodási térség:

0,56 %
79,41 %
9,96%
9,45 %
0,62 %
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A területkimutatás a VÁTI - TEIR, GIS térinformatikai alkalmazások alapján
(arcgis.vati.hu/...) készült.
10. számú melléklet

Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Fegyvernekre vonatkozóan

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség
követelmény:
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:
a) pont: az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni;
OTrT 7.§ (1) bekezdés: Az erdőgazdálkodási térség Országos Erdőállomány Adattár
(OEA) szerint erdőterületnek minősülő területét a településszerkezeti terv legalább 95%ban csak erdőterület területfelhasználási egységbe sorolhatja.
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a követelmény teljesítése:

(lásd 11. sz. rajzi melléklet)

A település közigazgatási területén
- az MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A):
- az OEA szerint erdőterületnek minősülő terület (B):
- a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület:
- a tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése:
- a tervezett módosítása után az erdőterület (C):

40,30 ha,
56,43 ha,
155,95 ha,
12,96 ha,
168,91 ha.

(A) x 0.85 ≤ (C), és (B) x 0.95 ≤ (C), tehát a követelmény teljesül, vagyis megfelel a
magasabb rendű tervek előírásainak.
2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség
követelmény:
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:
b) pont: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes
terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki.
a követelmény teljesítése:

(lásd 11. sz. rajzi melléklet)

A település közigazgatási területén
- az MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A):
- a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület:
- a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület csökkenése:
- a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B):

5676,51 ha,
5676,51 ha,
-33,66 ha,
5642,85ha.

(A) x 0.85 ≤ (B), követelmény teljesül, továbbá a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre.
3. Hagyományosan vidéki települési térség
követelmény:
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:
e) pont: a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével
bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható
a követelmény teljesítése:

(lásd 11. sz. rajzi melléklet)

A hagyományosan vidékies települési térségben nem került sor nagyvárosias
lakóterület kijelölésére, az alábbi területfelhasználási egységekbe került besorolásra:
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településközpont-vegyes terület, falusias-, kertvárosias-, kisvárosias lakóterületek,
különleges területek, kereskedelmi-szolgáltató gazdasági- és ipari gazdasági területek.
4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség
követelmény:
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:
f) pont: a vízgazdálkodási térséget legalább 90 %-ban vízgazdálkodási terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki;
a követelmény teljesítése:

(lásd 11. sz. rajzi melléklet)

A település közigazgatási területén
- az MTrT vízgazdálkodási térségének a területe összesen (A):
- a hatályos településszerkezeti tervben a vízgazdálkodási terület:
- a tervezett módosítással a vízgazdálkodási terület
csökkenése/növekedése:
- a tervezett módosítás után a vízgazdálkodási terület (B):

44,09 ha,
44,09 ha,
2,60 ha,
46,69 ha.

(A) x 0,90 ≤ (B), és a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, tehát a követelmény teljesül.
5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes területfelhasználású térség
követelmény:
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:
c) pont: a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület,
erdőterület, vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési
területfelhasználási egység kijelölhető.
a követelmény teljesítése:

(lásd 11. sz. rajzi melléklet)

A település közigazgatási területén
- az MTrT vegyes területfelhasználású térségének a területe összesen (A): 711,82 ha,
- a hatályos településszerkezeti tervben a vegyes terület:
711,82 ha,
- a tervezett módosítással a vegyes terület csökkenése/növekedése:
00,00 ha,
- a tervezett módosítás után a vegyes terület (B):
711,82 ha.
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(A) x 0,90 ≤ (B), és a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre, tehát a követelmény teljesül.
Országos/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés
Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi
építmények helye az MTrT -ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével került
feltüntetésre.
Vonalas infrastruktúra vonatkozásában tervezett gyorsforgalmi út, tervezett nagysebességű
vasútvonal, meglévő főút, tervezett települést elkerülő főút, meglévő országos mellékutak
nyomvonalát ábrázolja az MTrT.
Ezen felül tervezett térségi kerékpárút-hálózatot jelöl a megyei terv.
A településen meglévő térségi szénhidrogén szállítóvezetékek, 750 kV –os átviteli hálózat,
400 kV-os átviteli hálózat halad keresztül.
11. számú melléklet

Településszerkezeti terv kivonata Fegyvernek városra vonatkozóan
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A meglévő és tervezett országos közutakat a településszerkezeti terv az MTrT –vel
megegyező hosszúságban és nyomvonalon ábrázolja az alábbiak szerint:

51

Fegyvernek város településrendezési terve
4. számú főút, Budapest – Nyíregyháza I. rendű országos főút
34. számú főút, Fegyvernek – Tiszafüred II. rendű országos főút
3216. jelű Fegyvernek – Tiszaroff országos mellékút
3223. jelű Fegyvernek - Nagykörű (komp) országos mellékút
4204. jelű Örményes - Kuncsorba országos mellékút

8,13 km,
5,77 km,
5,47 km.
0,24 km.
3,98 km

4. számú főút, Budapest - Nyíregyháza
A település közigazgatási területén a módosítással érintett műszaki infrastruktúra
- hossza az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
8,13 km,
- hossza a hatályos településszerkezeti tervben:
8,13 km,
- hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 km,
- hossza a tervezett módosítás után (B):
8,13 km.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
34. számú főút, Tiszafüred irányába
A település közigazgatási területén a módosítással érintett műszaki infrastruktúra
- hossza az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
5,77 km,
- hossza a hatályos településszerkezeti tervben:
5,77 km,
- hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 km,
- hossza a tervezett módosítás után (B):
5,77 km.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
3216. jelű út, Tiszaroff irányába
A település közigazgatási területén a módosítással érintett műszaki infrastruktúra
- hossza az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
5,47 km,
- hossza a hatályos településszerkezeti tervben:
5,47 km,
- hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 km,
- hossza a tervezett módosítás után (B):
5,47 km.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
3223. jelű út, Nagykörű (komp) irányába
A település közigazgatási területén a módosítással érintett műszaki infrastruktúra
- hossza az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
0,24 km,
- hossza a hatályos településszerkezeti tervben:
0,24 km,
- hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 km,
- hossza a tervezett módosítás után (B):
0,24 km.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
4204. jelű út, Örményes - Kuncsorba irányába
A település közigazgatási területén a módosítással érintett műszaki infrastruktúra
- hossza az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
3,98 km,
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- hossza a hatályos településszerkezeti tervben:
- hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
- hossza a tervezett módosítás után (B):
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.

3,98 km,
0,00 km,
3,98 km.

A tervezett térségi kerékpárút-hálózatokat a településszerkezeti terv az MTrT –vel
megegyező hosszúságban és nyomvonalon ábrázolja az alábbiak szerint:
tervezett térségi jelentőségű kerékpárúthálózat Törökszentmiklós - Kenderes irányába
A település közigazgatási területén a módosítással érintett műszaki infrastruktúra
- hossza az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
8,13 km,
- hossza a hatályos településszerkezeti tervben:
8,13 km,
- hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 km,
- hossza a tervezett módosítás után (B):
8,13 km.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
tervezett térségi jelentőségű kerékpárúthálózat Örményes irányába
A település közigazgatási területén a módosítással érintett műszaki infrastruktúra
- hossza az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
3,42 km,
- hossza a hatályos településszerkezeti tervben:
3,42 km,
- hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 km,
- hossza a tervezett módosítás után (B):
3,42 km.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
tervezett térségi jelentőségű kerékpárúthálózat Nagykörű irányába
A település közigazgatási területén a módosítással érintett műszaki infrastruktúra
- hossza az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
6,55 km,
- hossza a hatályos településszerkezeti tervben:
6,55 km,
- hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 km,
- hossza a tervezett módosítás után (B):
6,55 km.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.
A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
A térségi jelentőségű, meglévő energiahálózatokat a Településszerkezeti terv fix
nyomvonalon és hosszon ábrázolja az MTrT – vel megegyezően, eltérés nélkül.
A tervezett műszaki infrastuktúra elemeket az MTrT-vel összhangban, annak megfelelő
lehatárolással és funkcióval jelöli a településszerkezeti terv.

III.2. Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés
Fegyvernek város közigazgatási területe a térségi övezetek közül:
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- országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó térségi övezetébe
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe
- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe
- országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe
- felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületének övezetébe
- rendszeresen belvízjárta terület övezetébe
- nagyvízi meder övezetébe
- széleróziónak kitett terület övezetébe
sorolt.
továbbá:
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe
- erdő telepítésére alkalmas terület övezetébe
- világörökség-várományos terület övezetébe
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetébe
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe
- együtt tervezhető térségek övezetébe
- kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetébe
- honvédelmi terület övezetébe
nem sorolt.
1. Az ökológiai folyosó övezet (MTrT 3.1. sz. mell.)
követelmény:
Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során
c) pont: az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell
lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a
település közigazgatási területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat;
a követelmény teljesítése:

(lásd 12. sz. rajzi melléklet - narancssárga színnel)

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt ökológiai folyosó övezet
- területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
592,37 ha,
- területe a hatályos településszerkezeti tervben:
592,37 ha,
- területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 ha,
- területe a tervezett módosítás után (B):
592,37 ha.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
12. számú melléklet
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követelmény:
18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha:
a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó
körülzárja, és
b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt
terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell,
hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek
fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
a követelmény teljesítése:
Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, tehát a követelmény
teljesül.
követelmény:
OTrT 18. § (3) bekezdés: Az OTrT 2013. évi módosítása törölte ezt az előírást.
követelmény:
OTrT 18. § (4) bekezdés: Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhetők el.
a követelmény teljesítése:
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Az övezetben új közlekedési infrastruktúra-hálózat nem került kijelölésre.
Az energetikai infrastuktúra hálózatok elemeinek elhelyezésére vonatkozóan a helyi
építési szabályzat (H.É.SZ.) korlátozó szabályokat hoz.
követelmény:
OTrT 18. § (5) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
a követelmény teljesítése:
Az övezet területén bányatelek nem került kijelölésre, bányászattal érintett terület
nem található.
2. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (MTrT 3.3. sz. mell.)
Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása országos övezetként alkalmazza.
követelmény:
Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során
c) pont: az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni
oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási
területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat;
a követelmény teljesítése:
(lásd 13. sz. rajzi melléklet – sötétzöld színnel)
A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületek övezet
- területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
56,43 ha,
- területe a hatályos településszerkezeti tervben:
56,43 ha,
- területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
00,0 ha,
- területe a tervezett módosítás után (B):
56,43 ha.
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
követelmény:
OTrT 14.§. (1) bekezdés: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
a követelmény teljesítése:
Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.
követelmény:
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OTrT 14.§. (2) bekezdés: Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet.
a követelmény teljesítése:
Az övezet területén bányászati tevékenység nem folyik, bányatelek nem került
megállapításra.
13. számú melléklet

3. Térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete (MTrT 3.3. sz. mell.)
Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette.
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6.

Országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete (MTrT 3.5. sz. mell.)
Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette, helyette bevezette 2015.
január 01.-től az alábbi országos övezetet:
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete.

Ezen övezet területére vonatkozó előírásokat jelen munkarész Országos Övezetekhez való
területi igazodás, megfelelés fejezeténél kerültek megállapításra.
7. Felszíni vizek vízminőségvédelmi, vízgyűjtő területének övezete (MTrT 3.3. sz. mell.)
Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette

8. A rendszeresen belvízjárta terület övezete (MTrT 3.12. sz. mell.)
követelmény:
Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során
c) pont: az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni
oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási
területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat;
a követelmény teljesítése:

(lásd 14. sz. rajzi melléklet)

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt belvízjárta terület övezet
- területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
312,8 ha,
- területe a hatályos településszerkezeti tervben:
312,8 ha,
- területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
0,00 ha,
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- területe a tervezett módosítás után (B):

312,8ha.

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
14. számú melléklet

követelmény:
OTrT 23.§: A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak
akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök
egyeztetési eljárása során adott véleményében hozzájárul.
a követelmény teljesítése:
Az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.
9. Nagyvízi meder terület övezete (MTrT 3.12. sz. mell.)
követelmény:
Tftv. 23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során
c) pont: az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni
oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási
területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat;
a követelmény teljesítése:

(lásd 14. sz. rajzi melléklet)

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt belvízjárta terület övezet
- területe az MTrT térségi szerkezeti tervében (A):
76,76 ha,
- területe a hatályos településszerkezeti tervben:
76,76 ha,
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- területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:
- területe a tervezett módosítás után (B):

0,00 ha,
76,76 ha.

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
14. számú melléklet

10. Széleróziónak kitett terület övezete (MTrT 3.12. sz. mell.)
Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette.
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Nyilatkozat a Megyei Övezetekhez való megfelelésről
Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Fegyvernek város
településrendezési tervének tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az általam
készített településszerkezeti terv az 1996. évi XXI. Törvény alapján figyelembe veszi a
magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a tervi hierarchiában
magasabbrendű tervet, így Fegyvernek esetében a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei
Területrendezési Tervet.
Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Fegyvernek város
településszerkezeti terve megfelel a település közigazgatási területére vonatkozó Megyei
Övezeti tervi előírásoknak.
Szolnok, 2016. Október hó
…………………………….
Kiszelovics Ildikó
vezető településtervező
TT-1-16-0238
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V. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
Fegyvernek teljes közigazgatási területére vonatkozóan a hatályos településrendezési terv
szerinti területfelhasználásnak megfelelő és a településszerkezeti tervben szereplő
területfelhasználási változást követő biológiai aktivtásérték kimutatásra kerül 18/2010 (V.13.)
NFGM rendelettel módosított 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint.
A számításnál a 18/2010 (V.13.) NFGM rendelet szerinti felületminőséggel történő
differenciált számítás nem lett alkalmazva.
Területfelhasználás

Településszerkezeti terv szerint
terület

Biológiai
aktivitásérték
574,11

Településszerkezeti tervben jelölt
területfelhasználási változással
terület
Érték
Biológiai
mutató aktivitásérték
189,72 3
569,16

kertvárosias
lakóterület
falusias lakóterület
településközpont
vegyes terület
kereskedelmi,
szolgáltató
gazdasági
terület
ipari gazdasági
terület
Különleges - vízmű
terület
Különleges szoc.otthon területe
Különleges állattartó terület
Különleges szennyvíztisztító
terület

191,37

Érték
mutató
3

211,90
50,39

2,4
0,5

508,56
25,19

211,90
50,39

2,4
0,5

508,56
25,19

4,15

0,4

1,66

4,15

0,4

1,66

42,89

0,4

17,16

57,09

0,4

22,84

2,39

1,5

3,59

2,39

1,5

3,59

2,93

3

8,79

2,93

3

8,79

55,66

0,7

38,96

62,16

0,7

43,51

0,18

0,1

0,02

0,18

0,1

0,02

Közúti közlekedési
terület
Zöldterület közpark
Gazdasági
erdőterület
Védelmi erdőterület
Általános
mezőgazdasági
terület - szántó
Általános
mezőgazdasági
terület - gyep
Kertes
mezőgazdasági

189,32

0,5

94,66

189,32

0,5

94,66

5,89

6

35,34

6,07

6

36,42

179,02

9

1611,18

188,52

9

1696,68

0
9
5281,63 3,7

0
19542,03

3,46
9
5247,97 3,7

31,14
19417,49

453,32

3,7

1677,28

4453,32 3,7

1677,28

64,61

5

323,05

61,88

309,4
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terület
Mezőgazdasági
terület - gyümölcsös
Vízgazdálkodási
terület
Természetközeli
terület
Különleges - temető
terület
Különleges kegyeleti park
terület
Különleges sportolási célú
terület
Különleges bányászati terület
Különleges agyaggödör terület
ÖSSZESEN

49,43

3,7

182,89

49,43

3,7

182,89

288,34

6

1730,04

290,94

6

1745,64

48,00

8

384,0

48,00

8

384,0

9,54

6

57,24

13,74

6

82,44

0,24

6

1,44

0,24

6

1,44

5,70

6

34,2

5,70

6

34,2

8,13

0,2

1,63

8,13

0,2

1,63

2,6

0,2

0,52

0

0,2

0

26 853,54

26 878,63

Fegyvernek teljes közigazgatási területének jelenlegi területfelhasználás szerinti biológiai
aktivitásértéke: 26 853,54
A településszerkezeti tervben szereplő területfelhasználási változások utáni biológiai
aktivitásérték: 26 878,63
A változás utáni biológiai aktivitásérték nagyobb, mint a változás előtti biológiai
aktivitásérték (változás után: 26 878,63 > 26 853,54), tehát a biológiai aktivitásérték
legalább szintentartása a területfelhasználási változás után teljesül.

63

