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13/2021. (I.13.) Polgármesteri határozat 2. melléklete
Fegyvernek Város 114/2016. (X. 27.) számú Képviselő-testületi határozattal
jóváhagyott településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:
2. Melléklet a 114/2016. (X. 27. ) sz. Képviselő - testületi határozathoz

1. Fegyvernek Város alaphatározatának 2. melléklete „I. Szöveges munkarészek” 1.
Területfelhasználás 1.1 Területi hatály, településszerkezet fejezete kiegészül:
•

Közút:

Tervezett M4 gyorsforgalmit a külterület déli határrészén

2. Fegyvernek Város településszerkezeti tervének 2. melléklete „I. Szöveges
munkarészek” 1. Területfelhasználás 1.3 beépítésre szánt és beépítésre nem szánt
területek besorolása szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
Változó besorolású (kategóriájukon belől átminősülő) területek:
-

általános mezőgazdasági területből, közúti közlekedési terület
Vízgazdálkodási területből, közúti közlekedési terület

3. Fegyvernek Város alaphatározatának 2. melléklete „I. Szöveges munkarészek” 1.
Területfelhasználás „1.4. Változó területfelhasználás területkimutatása" fejezete
helyébe az alábbi fejezet lép:
1.4. Változó területfelhasználás területkimutatása

Változó területfelhasználás

Terület (m2 / ha)

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek
Általános mezőgazdasági területből – Közúti közlekedési terület
Vízgazdálkodási területből – Közúti közlekedési terület

~ 449 944 m2 (44,99ha)
~ 10 634m2 (1,06ha)

Összesen:

~460 578 m2 (46,06 ha)

Kategóriáján belül 46,06 ha -nak változik a területfelhasználása.
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4. Fegyvernek Város alaphatározatának 2. melléklete „I. Szöveges munkarészek” 1.
Területfelhasználás „1.6. Területfelhasználási módok - szintterület- sűrűségek
(m2/m2)" fejezete „ Tervezett M4 gyorsforgalmi út a település közigazgatási területét
érinti” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
Beépítésre nem szánt területek:

- közúti közlekedési terület
M4 gyorsforgalmi út a település külterületének déli részét érinti.
➢ Magasabbrendű tervek, közlekedésfejlesztési koncepció, és településfejlesztési döntés
alapján M4 gyorsforgalmi út tervezett

5. Fegyvernek Város alaphatározatának 2. melléklete „I. Szöveges munkarészek” ,
„5. Közlekedés" fejezete, „ Tervezett M4 gyorsforgalmi út a település közigazgatási
területét érinti” szövegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
Az M4 gyorsforgalmi út tervezett szakasza a külterület déli részét érinti 5,50 km
hosszúságban, 2 db műtárggyal és 1 híddal a főcsatornán. A külterület déli részén általános
mezőgazdasági területeken halad keresztül, A 4204 jelű országos mellékút és Nagykunsági
főcsatorna között lineár öntözéses területeket érint, keresztezi a Büdös-éri csatornát, a
Nagykunsági főcsatornát, két kisebb csatornát és a 4204 jelű (Fegyvernek – Örményes)
országos mellékutat. A nyomvonal két szakaszon Örményes közigazgatási területén halad,
majd visszatér Fegyvernek közigazgatási területére.
6. Fegyvernek Város alaphatározatának 2. melléklete „I. Szöveges munkarészek” ,
„9. Korlátozások" fejezete kiegészül:
Az M4 gyorsforgalmi út tengelyétől számított 100-100 méteres és 250-250 méteres
védőterületén belül korlátozás jelenik meg.
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13/2021. (I.13.) Polgármesteri határozat 3. melléklete
3. Melléklet a 114/2016. (X. 27. ) sz. Képviselő - testületi határozathoz
7. Fegyvernek Város alaphatározatának 3. melléklete „II. Változások.”
Beavatkozások fejezete kiegészül:

II.1.

Beépítésre nem szánt területek:
M4 gyorsforgalmi út kijelölése, általános mezőgazdasági területből közúti közlekedési terület

8. Fegyvernek Város alaphatározatának 3. melléklete „II. Változások.”
Ütemezések fejezete kiegészül:

II.2.

9. M4 gyorsforgalmi út
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás, a gyorsforgalmi út kiviteli
terveinek készítése és terület előkészítés folyamatos, a beruházás megvalósítása
pénzügyi finanszírozás függvénye.
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13/2021. (I.13.) Polgármesteri határozat 4. melléklete
4. Melléklet a 114/2016. (X. 27. ) sz. Képviselő - testületi határozathoz
9. Fegyvernek Város alaphatározatának 4. melléklete „III. Fegyvernek területi
mérlege” helyébe az alábbi 4. melléklet lép:
III. Fegyvernek területi mérlege

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
Területfelhasználás

Hatályos terv terület
(ha)

Új terv terület
(ha)

189,72
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

57,09

57,09

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

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

Összesen beépítésre szánt terület

580,91

580,91

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

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Hatályos terv
terület (ha)

Területfelhasználás

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET
Köu közúti közlekedési terület – gyorsforgalmi

Új terv terület
(ha)
46,06

út

Köu

közúti közlekedési terület

189,32
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189,32

ZÖLDTERÜLET
Z
zöldterület (közpark)

6,07

6,07

ERDŐ TERÜLETEK
Eg gazdasági erdőterület
Ev védelmi erdőterület

188,52
3,46

188,52
3,46

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

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

5202,97
453,32
61,88
49,43

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET
V
vízgazdálkodási terület

290,94

289,88

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

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

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

Összesen beépítésre nem szánt terület

6566,72

6566,72

Település teljes igazgatási területe

7147,63

7147,63

gyümölcsös
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13/2021. (I.13.) Polgármesteri határozat 5. melléklete
5. Melléklet a 114/2016. (X. 27. ) sz. Képviselő - testületi határozathoz
10. Fegyvernek Város alaphatározatának 5. melléklete „IV. A területrendezési
tervvel való összhang igazolása” kiegészül:
Fegyvernek város településrendezési eszközeinek módosításához szükséges a magasabb
rendű tervekhez való igazodás bemutatása.
Ez jelen esetben a 2018. évi CXXXIX. törvény Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről és a Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Közgyűlés 3 / 2020 (V.13.)
számú rendeletével jóváhagyott, és hatályos Jász – Nagykun – Szolnok Megye
Területrendezési Tervét (MTrT) foglalja magába.

Az Országos Területrendezési Tervhez való igazodás
•

Az Országos Területrendezési terv (OTrT) 2019. évi módosítása alapján az
Ország Szerkezeti terve a módosítás területét:
- mezőgazdasági térség
- erdőgazdálkodási térség
- vízgazdálkodási térség
kategóriákba sorolja.
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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
módosítással érintett területeit:
- Erdőgazdálkodási térség
- Mezőgazdasági térség
- Vízgazdálkodási térség
kategóriákba sorolja. (1. számú melléklet alapján)
kivágat a MTrT 1. sz mellékletéből

Országos/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatok
Vonatkozó előírások:
MTrT 3.§.
(3) Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra–hálózatok és egyedi építmények
térbeli rendjét az 1. melléklet, e térbeli rend szempontjából meghatározó településeket a 2.
melléklet tartalmazza.
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(4) A településrendezési eszközökben az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra–
hálózatok és egyedi építmények elemeit a Trtv. előírásai szerint kell kijelölni.

Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi
építmények helye a MaTrT-ben, illetve a MTrT -ben meghatározott térbeli rend
figyelembevételével került feltüntetésre.
Az országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra–hálózatok és egyedi építmények
elemei a Trtv. előírásai szerint kerültek kijelölésre. Az országos és térségi jelentőségű
műszaki infrastruktúra hálózatok elhelyezkedését jelen módosítás nem változtatja
meg.

Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés
Fegyvernek módosítással érintett területe az alábbi térségi övezetekbe sorolt:
3.1. sz. melléklet: Ökológiai Hálózat
- ökológiai folyosójának övezete
3.2. sz. melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete és jó termőhelyi
adottságú szántók övezete
3.3. sz. melléklet: Erdőtelepítésre javasolt területek övezet
3.6. sz. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete
3.9. sz. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete
3.12. sz. melléklet: Térszervező városok övezete

3.1 sz. melléklet: Ökológiai Hálózat
kivágat a MTrT 3.. sz. mellékletéből

Vonatkozó előírásokat a Trtv 26.§-a
tartalmazza.
Az Országos ökológiai hálózat
területén jelen
módosítás új
beépítésre szánt területet nem jelöl
ki, bányászati tevékenység a
területen nem folyik. Mivel a
módosítást igénylő létesítmény
térben elkülönül az ökológiai
folyosótól, így a tervezett út az
ökológiai kapcsolatok működését
nem akadályozza. A módosítás
megfelel az előírásnak.
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3.2 sz. melléklet: Kiváló termőhelyi és jó termőhelyi adottságú szántók övezete
kivágat a MTrT 3.2. sz. mellékletéből

Vonatkozó előírásokat a kiváló
termőhelyi szántók esetében a
Trtv. 28.§-a, a jó termőhelyi
adottságú területek esetében a
MvM rendelet 2. §-a tartalmazza.
Új beépítésre szánt terület nem
kerül kijelölésre az övezet
területén, valamint új külfejtéses
művelésű
bányatelek
megállapítása
és
bányászati
tevékenység sem történik.
Jelen módosítási megfelel az
előírásnak.

3.3 sz. melléklet: Erdőtelepítésre javasolt terület övezete
kivágat a MTrT 3.3. sz. mellékletéből

A módosítással érintett terület az
erdőtelepítésre javasolt terület
övezetét érinti, erre vonatkozó
szabályokat az MvM rendelet 3.§-a
hoz.
A módosítás során erdőterület
kijelölés nem történik, a módosítás
megfelel az előírásnak.

3.6. sz. melléklet: Vízminőség-védelmi terület övezete
kivágat a MTrT 3.6. sz. mellékletéből
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Vonatkozó előírásokat a MTrT 4.§
(5) és a MvM rendelet 5. §-a
tartalmazza.
A településrendezési eszközökben
a település vízvédelemmel érintett
területei kijelölésre kerültek, a
vonatkozó
szabályozásokat
a
település helyi építési szabályzata
tartalmazza.
A
településen
bányászati
tevékenység
nem
folyik. A tervezési területen
határozatban elfogadott vízbázis
védőidom, illetve felszín alatti
vizet termelő kút nincsen az
illetékes szerv adatszolgáltatása
szerint. A tervezett módosítás
beépítésre nem szánt közlekedési
közút terület, és a vonatkozó
előírással nem ellentétes.
Jelen módosítás megfelel az
előírásnak.

3.9. sz. melléklet: Ásványi nyersanyagvagyon övezete
kivágat a MTrT 3.9. sz. mellékletéből

A vonatkozó előírásokat a MvM
rendelet 8.§-a tartalmazza.
A módosítás által az övezet
területén
kijelölt
területfelhasználási
egység
a
nyersanyagvagyon
távlati
kitermelését nem lehetetleníti el,
megfelel az előírásnak.

3.12. sz. melléklet: Térszervező városok övezete
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kivágat a MTrT 3.9. sz. mellékletéből

A vonatkozó előírásokat a MTrT
5.§-a és 6.§-a tartalmazza.
Jelen módosítás során kijelölésre
kerülő területfelhasználások a
település térszervező szerepének
erősítését segítő út megvalósítása
érdekében történnek. Új beépítésre
szánt terület, ezen belül lakóterület
kijelölés, illetve gazdasági terület
kijelölés nem történt.
A módosítási javaslat megfelel az
előírásoknak.

Település
érintettsége

Tervezési területek
érintettsége

Magterület, Pufferterület, Ökológiai folyosó övezete (3.1. sz.
melléklet)

IGEN

IGEN

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete (3.2. sz.
melléklet)

IGEN

IGEN

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület és Erdőtelepítésre javasolt
terület övezete(3.3. sz. melléklet)

IGEN

IGEN

Tájképvédelmi terület övezet
(3.4. sz. melléklet)

IGEN

NEM

Világörökségi és világörökségi várományos terület
(3.5. sz. melléklet)

NEM

NEM

Országos vízminőség-védelmi terület (3.6. sz. melléklet)

IGEN

IGEN

Nagyvízi meder övezete és VTT tározók területének övezete (3.7. sz.
melléklet)

IGEN

NEM

Ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete (3.8. sz. melléklet)

IGEN

IGEN

Honvédelmi és katonai célú területek övezete
(3.9. sz. melléklet)

NEM

NEM

Rendszeresen belvízjárta terület övezete (3.10. sz. melléklet)

IGEN

NEM

Földtani veszélyforrás területe övezete (3.11. sz. melléklet)

NEM

NEM

Térszervező városok övezete (3.12. sz. melléklet)

IGEN

IGEN

Térségi együttműködés övezete
(3.13. sz. melléklet)

NEM

NEM

Ártéri tájgazdálkodás övezete (3.14. sz. melléklet)

NEM

NEM

Pusztai tájgazdálkodás övezete (3.14. sz. melléklet)

NEM

NEM

Jász-Nagykun-Szolnok megyei TrT szerinti térségi övezetek
RENDELET MELLÉKLETEI
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13/2021. (I.13.) Polgármesteri határozat 6. melléklete
6. Melléklet a 87/2019. (III. 28. ) sz. Képviselő - testületi határozathoz
11. Fegyvernek Város alaphatározatának 6. melléklete „V. Biológiai aktivitásérték
számítás” helyébe az alábbi 6. melléklet lép:

V. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS
Fegyvernek teljes közigazgatási területére vonatkozóan a hatályos településrendezési terv
szerinti területfelhasználásnak megfelelő és a településszerkezeti terv módosításában szereplő
területfelhasználási változást követő biológiai aktivtásérték kimutatásra kerül 18/2010 (V.13.)
NFGM rendelettel módosított 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet szerint.
Területfelhasználás

Településszerkezeti terv szerint
terület

Biológiai
aktivitásérték
569,16

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

189,72

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

57,09

0,4

22,84

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

62,16

0,7

43,51

62,16

0,7

43,51

0,18

0,1

0,02

0,18

0,1

0,02

Közúti közlekedési
terület –
gyorsforgalmi út
Közúti közlekedési
terület
Zöldterület közpark
Gazdasági
erdőterület

0

0,5

0

46,06

0,5

23,03

189,32

0,6

113,6

189,32

0,6

113,6

6,07

6

36,42

6,07

6

36,42

188,52

9

1696,68

188,52

9

1696,68
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Védelmi erdőterület
Általános
mezőgazdasági
terület - szántó
Általános
mezőgazdasági
terület - gyep
Kertes
mezőgazdasági
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

3,46
9
5247,97 3,7

31,14
19417,49

3,46
9
5202,97 3,7

31,14
19250,99

453,32

3,7

1677,28

453,32

3,7

1677,28

61,88

5

309,4

61,88

5

309,4

49,43

3,7

182,89

49,43

3,7

182,89

290,94

6

1745,64

289,88

6

1739,28

48,00

8

384,0

48,00

8

384,0

13,74

6

82,44

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

0

0,2

0

0

0,2

0

26 897,56

26 743,03

Fegyvernek teljes közigazgatási területének jelenlegi területfelhasználás szerinti biológiai
aktivitásértéke: 26 897,56
A módosításban szereplő területfelhasználási változások utáni biológiai aktivitásérték:
26 743,03
A változás utáni biológiai aktivitásérték kevesebb, mint a változás előtti biológiai
aktivitásérték (változás után: 26 743,03 < 26 897,56), azonban új beépítésre szánt terület
kijelölés nem történt, a biológiai aktivitásérték szinten tartása nem előírás.
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