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T E R V E Z Ő I N Y I L A T K O Z AT

Alulírott Dudás Ede településrendező tervező kijelentem, hogy Mezőzombor Község településrendezési
eszközök módosítása során a többször módosított, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény előírásait, az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. rendelet előírásait a 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési és tartalmi
követelményeinek és jelmagyarázatainak, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban Eljr.), és ezek általános érvényű
követelményeihez kapcsolódó eseti hatósági előírásokat megállapító rendeleteket, szabályzatokat, országos
szabványokat (ágazati és szakmai) betartottuk, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

Nyíregyháza, 2021. október hó

................................................
Dudás Ede
építészmérnök, építész tervező szakmérnök
okl. településmérnök
TT-15-0303

Nyírségterv Kft. Cím: 4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 18.
Tel/fax:42/421-303; E-mail: nyirsegterv@gmail.com

3

3

Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.

I . T E R V E Z É S I E L Ő Z M É N Y E K , M E G A L AP O Z Ó V I Z S G Á L A T O K
Tervezési előzmények
Az előterjesztéssel /építési előírások módosításával/ elérni kívánt településpolitikai cél
Mezőzombor Község Önkormányzata döntött a településrendezési terv módosításáról, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), az
„országos településrendezési és építési követelményekről” szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.)
Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) figyelembevételével. A tervezés során a módosítást az
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának
figyelembevételével kívánja elvégezni, míg az eljárásrendet tekintve „a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.
Mezőzombor Község, 0202 hrsz-ú telek tömbjét érintő településrendezési terv módosítása
A Kormány a Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséhez szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1791/2020.
(XI. 11.) Korm. határozat keretében hozott döntést a Tokaj-Zemplén Térség Fejlesztési Program elfogadásáról. A
program egyik kiemelt térségfejlesztési eleme a Tokaj-Zemplén Turisztikai Térség Látogatóközpontjának
megépítése, amelyet a Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Kft. végez. A beruházás megvalósításához
megvásárolni és fejleszteni kívánt részek alapvetően az a) és b) legelő alrészletekre kiterjedő területet ölelik fel.
A beruházás tervezett helyszíne Mezőzombor külterület 0202 helyrajzi számú ingatlan. A terület nagysága
7.8233 ha.

Átnézeti térkép teljes közigazgatási terület (forrás: www.web.okir.hu)
A 0202 hrsz a. alrészlet különleges terület – bányászattal érintett terület (övezeti jel: Kkb), a b. alrészlet kertes
mezőgazdasági terület (övezeti jel: Mk). A tervezett módosítás során az övezeti előírások módosítása annak
érdekében, hogy a hivatkozott program egyik kiemelt térségfejlesztési eleme a Tokaj-Zemplén Turisztikai Térség
Látogatóközpontjának megépüljön. A tervezett terület-felhasználás különleges „sárgaborház panzió és borászati,
borturizmus funkciójú övezet” (övezeti jel: Kbt).lesz.
Nyírségterv Kft. Cím: 4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 18.
Tel/fax:42/421-303; E-mail: nyirsegterv@gmail.com

4

4

Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.
A településrendezési eszközök módosításának, valamint településképi eszközök módosításának eljárásrendjét a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza.
A tervezett beruházás(ok) megvalósítása fontos és sürgető feladat a község számára, mivel az idelátogatók
számának növekedése és azok elégedettsége hozzájárulhat a község jó hírnevének erősödéséhez. A Korm.
rendelet 32. § (6) bek. előírása lehetőséget biztosít gyorsabb véleményezési eljárás lefolytatására, ezért
javasolom, hogy a településrendezési eszközök módosításának egyeztetése tárgyalásos eljárás
keretében történjen.
Korm. rendelet "32. §(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik,
amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési beruházás megvalósítása miatt
indokolt,
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a veszélyhelyzet
következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet megelőzése miatt
indokolt, vagy
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás megvalósítása
miatt indokolt."
Mivel hivatkozott jogszabályhelynek megfelel a javasolt módosítás, ezért a Rendelet 42.§-nak megfelelő
tárgyalásos eljárás egyeztetési dokumentációt készítjük el az I.sz. módosítási pont esetében, és
egyeztetési eljárást is ennek megfelelően folytatja le az önkormányzat.
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Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.

Képviselőtestületi határozat-kivonat
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Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.
A településrendezési terv módosításának várható hatásai
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1 § rendelkezik
arról, hogy mely esetekben kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása, továbbá arról is, hogy a várható
környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége
a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál és azok módosítása
esetén. A Korm. rendelet rendelkezik arról is, hogy a terv, illetve program kidolgozásáért felelős szerv (a
továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e a környezeti vizsgálat
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe.
A környezeti elemekre igénybevétel, terhelés szempontjából bekövetkező hatások (földre, levegőre, vízre,
élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) nem romlanak. A
környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét, figyelemmel a tájra, településre, klímára, természeti
(ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, nem érintik hátrányosan. A Natura 2000 területek állapotára, állagára és
jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának,
fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire nincs negatív hatással. Új környezeti konfliktusok,
problémák megjelenése, meglévők felerősödése, nem várható. A településszerkezetet meghatározó műszaki
infrastruktúra főhálózat nem változik, új beépítésre szánt terület van tervezve.
Jelenlegi módosítások célja a tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve az ehhez szükséges
építészeti, építéshatósági feltételek biztosítása. A településrendezési terv módosítás hatására, és annak
eredményeképpen a Község települési területe nem, településszerkezete kismértékben változik, viszont
racionális és rendezett marad. A településrendezési eszközök módosítására a kérelmezők és a területek
természeti környezete és építészeti szempontjainak figyelembevételével, kérelmükre kerül sor. A területen
jelentős zöldterület kerül megvalósításra, mely az ökológia szempontokat erősíti.
A különleges területi karakter és településkép, településszerkezet védelme, és megőrzése kiemelten fontos
feladat. A településen az egyetlen kitörési lehetőség a turisztika, ezért a turisztikai célú fejlesztés kiemelt
jelentőségű településfejlesztési elem. A sem ipari, sem kereskedelmi, sem mezőgazdasági tevékenység,
vállalkozás nem működik, a kitörési pont a turisztika. A település Önkormányzata mindezek alapján döntött a
hatályos településrendezési eszközök módosítása vonatkozásában.
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Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.

II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
Határozat-tervezet

Mezőzombor Község
Önkormányzat
…/2021.(…. ….) számú határozata
MEZŐZOMBOR KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tárgy:
Mezőzombor Község 7/2007/(III.29.) számú Önkormányzati határozattal jóváhagyott Településszerkezeti
tervének módosítása.
1.) A Képviselő-testület Mezőzombor Község Településszerkezeti Tervének módosítását,
-

Mezőzombor község településszerkezeti terv és leírásának, valamint helyi építési szabályzat
és szabályozási tervének módosítása a 0202 hrsz.-ú ingatlant is magában foglaló
telektömbökben és a kapcsolódó biológiai aktivitásérték pótlás(ok) területére vonatkozóan,

jelen határozat 1-2 számú melléklete szerint jóváhagyja.
Rajzszám: T-2.b
A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak.
A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása érinti, módosítását a jelen
határozat 3. számú melléklete tartalmazza.
2.) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított
Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni.

Felelős: polgármester
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan

Melléklet:
- 1.sz. melléklet: T-2.b tervlap
- 2.sz. melléklet
Nyírségterv Kft. Cím: 4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 18.
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„1.sz. melléklet: T-2.b tervlap”

Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.
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„2.sz. melléklet”
A tervezési területen a terület fejlesztését korlátozó tényező a jelenlegi terület-felhasználás, melyet a
Képviselőtestület módosítani kívánja az Önkormányzat saját igényeinek megfelelően. A tervezett módosítások
közül a településszerkezeti tervet és leírást a módosítás érinti. A terv a település jövőben elérendő céljait a
településfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint veszi figyelembe. Az elfogadott Hosszútávú
Település-fejlesztési Koncepciót, annak lényegét érintve, módosítási javaslatot nem tartalmaz.
A Településszerkezeti tervet érintő módosítások
Igazgatási és belterületi határ
1.) A település közigazgatási területe nem változik, külterület, belterület mértéke nem változik.
2.) A módosítás során a beépítésre szánt terület mértéke összességében nő.
3.) A Településszerkezeti Terv hatálya alá eső területeken lévő településszerkezeti és terület-felhasználási
egységek funkció és beépítési mód szerint az alábbiaknak megfelelően tagolódnak:
 beépítésre szánt területek
 beépítésre nem szánt területek
A Településszerkezeti Terv elemei
 a közlekedés jelölt elemei és hierarchiája
 infrastrukturális elemek
 a terület-felhasználási egységeken belül eltérő funkciójú területegységek határai
 szintterület-sűrűség
A Településszerkezeti Terv módosítása
A Településszerkezeti Terv elemeinek megváltoztatásához a Településszerkezeti Tervet és a hozzá tartozó
Településszerkezeti Terv Leírását módosítani kell. A Településszerkezeti terv módosítása esetén a módosítás az
érintett terület-felhasználási egységet magába foglaló, legalább egy tömbre vonatkozzon, és az adott terület
környezetében lévő szomszédos tömbök együttesét is vegye figyelembe.
A települészerkezeti Terv hálózati elemei
A tervezési területet nem érinti.
Értékvédelem
Az épített környezet, karakter és településkép védelem
A módosítások műemléki terület, műemlék épület által nem érintettek. Védett településszerkezetet (helyi, területi
védelem) illetve helyileg védett épületet, építményt a tömbök nem érintenek.
A védelem tárgya a település egyéni arculata, mely e területekkel együtt képez egységet. A tervezett módosítás a
meglevő településképet, karaktert belterületen és a külterület határán befolyásolja. A tervezett anyaghasználat,
fenntartható fejlődés elveinek figyelembevételével a településképet kedvezően alakítják.
Régészeti terület, természeti környezet
A tervezési területek régészeti érdekű területet nem érintenek. A tervezési terület ökológiai hálózat által érintett.
A végrehajtást előkészítő rendelkezések, megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok
1.) A tervezési területre készítendő Szabályozási terv előírásaiban érvényesíteni kell az épített örökség, a
természeti környezet védelmét, infrastruktúra-hálózat, vízrendezés, környezetvédelem szempontjait.
2.) A Szabályozási terv építési övezeti előírásai amennyiben lehetséges tükrözzék a kialakult állapot
elsődlegességét, biztosítva ezzel a településszerkezet, településkép karakterének megőrzését, javítását.
3.) A Szabályozási tervek készítésénél a tulajdoni viszonyokat, a már megszerzett építési jogokat és a kialakult
épített környezet adottságait lehetőség szerint figyelembe kell venni.
4.) A tervezett településfejlesztési elemek megvalósíthatósága.
5.) A településszerkezeti tervben foglaltak megvalósítását folyamatosan figyelemmel kell kísérni.

Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.

Biológiai aktivitásérték számítás
Az Étv. hivatkozott szakaszának 7§. (3) bekezdés b) pontja előírja, hogy „újonnan beépítésre szánt területek”
kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály alapján számított - biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet”. A tervezés során erről – új
beépítésre szánt területet is érint a módosítás – megfelel „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII. 15.)
Korm. rendelet 9.sz. melléklete előírásainak is.
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III. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
Rendelet-tervezet
MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
…/2021. (… …) önkormányzati rendelete
Mezőzombor Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló
8/2007. (II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontjában és a Mezőzombor Község
Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési
stratégiájával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi
rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 8/2017. (VII.12.)
önkormányzati rendeletében meghatározott
-

a település teljes lakossága,
a településen működő érdekképviseleti szervezetek,
a településen működő civil szervezetek,
a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó
szervezetek,
- a településen működő vallási közösségek,
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9.
számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Komplex
Engedélyezési, Természetvédelmi és Nyilvántartási Osztály
- Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóság
- Országos Vízügyi Főigazgatóság
- Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi
Osztály
- Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály
- ITM Léginavigációs és Repülési Hatósági Főosztály
- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi
Főosztály Útügyi Osztály
- Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság Nyilvántartási Hatósági
Osztály
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi,
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földügyi Igazgatási Osztály
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály
- Nemzeti Földügyi Központ
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Miskolci Hatósági Iroda,
Nyírségterv Kft. Cím: 4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 18.
Tel/fax:42/421-303; E-mail: nyirsegterv@gmail.com
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- a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (4) b) pontjában előírt érintett települési önkormányzatok
- a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. § (4) b) pontjában előírt érintett területi önkormányzat
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
véleményének kikérésével az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a következőket rendeli el:
1. § Mezőzombor Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 8/2007. (II.29.) számú
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§ (1) bekezdése az alábbi szöveggel egészül ki:
(1)A beépítésre szánt területre (belterületre) – a vonatkozó tervlapokon (SZ-1, SZ-2, T-3.b) jelölt – kötelező
szabályozási elemnek kell tekinteni az alábbiakat:
- a közterület és egyéb terület-felhasználási egységek határvonala,
- építési határvonal,
- az eltérő terület-felhasználási egységek határvonalai,
- a terület-felhasználási kategóriák, a terület-felhasználási besorolás, övezeti besorolás,
- a legnagyobb beépítettség mértéke,
- a megengedett építmény magasság,
- a minimális telekméret,
- a kötelező beépítési vonal,
- a környezetvédelmi előírások,
- korlátozások.
2. § Mezőzombor Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló Ör. 22.§-a az alábbi
szöveggel egészül ki:
a) Az övezet különleges Világörökségi terület, a borászattal és az idegenforgalommal kapcsolható funkciók
befogadására szolgáló övezet, valamint a területet használók ellátását szolgáló kereskedelmi-vendéglátó,
szolgáltató létesítmények elhelyezésére szolgál
b) Az övezetben a beépítést úgy kell kialakítani, hogy valamennyi ellátási - szálláshely funkció területileg
elválasztható legyen.
c) A tervezett funkcióknak megfelelően az OTÉK 42 § alapján a parkolást és a megfelelő szociális kiszolgálást
biztosítani kell.
d) Az övezetben az elvi építési engedély eljárás kötelező.
Építés és telekalakítás a teljes területre készített beépítési terv alapján engedélyezhető a XVI. táblázatban
megfogalmazott feltételek mellett, konkrétumokat tartalmazó tervezési program alapján.
Elvi engedélyezési eljáráshoz kötött, melyhez a Területi Főépítészi Hivatal által működtetett Világörökségi
Tervtanács állásfoglalása szükséges
XVII. TÁBLÁZAT Kbt Az építési övezet jele
1.A kialakítható legkisebb telekméret
2.A beépítési mód
3.A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke
4.A
megengedett
legkisebb-legnagyobb
építménymagasság
5.A beépítés feltételének közművesítettségi mértéke

Kbt
*Tervezési program alapján
SZ (szabadonálló)
10 %
Új építmény elhelyezése esetén 4,5 m, de
szállásférőhely esetén 6,0 m
Teljeskörű (zártszelvényű csapadékvíz elvezetés és
vezetékes gázellátás kivételével)
6.A zöldfelület legkisebb mértéke
40%
7.A megengedett igénybevételi, kibocsátási, Levegőtisztaságvédelem vonatkozásában:
szennyezettségi
a hatályos jogszabályok határértékei szerint Zaj és
határértékek(környezetszennyezettségi
rezgésvédelem
vonatkozásában:
Különleges
határértékek)
területfelhasználási kategória határértékei
8.Terepszint alatti építmények
Előkertben nem építhető garázslehajtó
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Tel/fax:42/421-303; E-mail: nyirsegterv@gmail.com

14

14

Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.
2.§ A rendelet az elfogadást követően lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. E rendelet
rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni.
Mezőzombor, 2021. ………………..hó…..nap

polgármester

jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a …/2021.(… …) önkormányzati rendeletet – mely
Mezőzombor Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 8/2007.
(II.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szól – 2021. …………….hó…….napján kihirdetem.
Mezőzombor, 2021. ………………..hó…..nap

jegyző
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„2. melléklet a …/2021. (… …) önkormányzati rendelethez”
Módosított szabályozási terv T-3.b M=1:4000
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Hatásvizsgálat
1.
A 2011 január 1.-jetől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a
szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületet tájékoztatni kell […]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti es egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességet, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi es pénzügyi feltételeket”.
2.
„A Helyi Építési Szabályzatról” szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai –
a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők.
I.
A végrehajtás és az alkalmazhatóság feltételei
A végrehajtás során szükséges az, hogy a köz-, illetve a szakigazgatás rugalmasan, gyorsan, szakszerűen
alkalmazza, teljesítse a tervben szereplő lehetőségek figyelembe vételével az elvárt és teljesíthető
önkormányzati és lakossági igényeket. Rövidtávon célszerű a település szabályozási elemeinek teljes
felülvizsgálata. Mindezen célok megvalósításához az állami, az önkormányzati és a szolgáltató szereplők
rugalmas, gyors együttdolgozása szükséges.
II.
Társadalmi hatások összefoglalása
Elsődleges hatások:
Az elvárt eredmény az, hogy a különleges területek kialakítási lehetőségei bővüljenek, fejlődjön a turisztikai
intézményhálózat, az ezekkel kapcsolatos előírások megjelenjenek a rendeletben, illetve azok pontosítása
megtörténjen.
Másodlagos hatások:
Az elvárt eredmény az infrastruktúra fejlesztés révén, a Községben a közösségi érdekek érvényesüljenek.
III.
Társadalmi költségek
Nincs olyan konkrét társadalmi csoport, amelyekre nézve hátrányt okozna a szabályozás módosítása. A tervezett
módosítás intenzitásnövekedést alapvetően nem okoz.
IV.
Költségvetési hatások
Nincs azonnal jelentkező kötelező költségvetési kiadás. Bevételek tekintetében a helyi IPA, építmény és egyéb
adóbevételek nőnek. A foglalkoztatás javításával javulnak a Község gazdasági ellátó-szolgáltató szerepei,
javítandó a Község e településrészt érintő kommunális-szolgáltató szerepe.
V.
Egészségügyi hatások
A tervezett módosítások egészségügyi hatása nem releváns.
VI.
Környezeti hatások
Nincsenek káros környezeti hatások.

Mezőzombor Község TRT. módosítása 2021.
A HÉSZ és szabályozási tervek módosítása során igénybe vett eszközök
Jogalkotás, egyéb intézkedés, a település Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójához való viszony
Az előterjesztés alapján a települési önkormányzat helyi jogszabályt alkot. Ezzel az építés helyi rendjét,
különleges területek övezeti előírásai tekintetében módosítja beruházói érdekeknek megfelelően, melyet a helyi
építési szabályzatban érvényesíteni kell. A területre készített előírásokat a települési HÉSZ-be egységes
szerkezetbe be kell illeszteni. A rendelet mellékletét képező szabályozási tervet a Község érvényes Szabályozási
tervébe szintén be kell illeszteni. A közterületek vonatkozásában, közfeladat ellátása érdekében célszerűnek
látszik a mindenkori költségvetés helyzetétől függően az Önkormányzat szerepét erősíteni a tulajdonviszonyok
terén, és a pályázatokkal, vagy egyéb forrásból a területek infrastruktúrájának fejlesztését biztosítani. A
Koncepcióhoz való viszony a fentiekben tárgyalásra került, a Koncepció tartalmát illetően nem érinti a tervezett
módosítás.
Előzmények, egyéb kapcsolatok
A javasolt módosításokkal az Önkormányzat a beépítési lehetőségek javítását, a különleges beépítésre szánt
területek övezeti előírásainak komplexitását kívánja hangsúlyozni a település e részén. Mindezen szempontok
figyelembevételével a Képviselőtestület a módosítás mellett döntött.
Törvényi kapcsolódások
A tervezetben lévő szabályozás magasabb-rendű tervekkel való kapcsolata
A magasabb rendű tervekkel való összhang biztosított.
Előzetes véleményezési kötelezettség
Az Étv. és a csatlakozó egyéb rendeletekben kötelezően előírt egyeztetéseket lefolytattuk.
A tervezet állami, vagy helyi önkormányzati támogatást tartalmaz
Nincs állami és önkormányzati támogatás.
Képviselő-testületi tárgyalásra vonatkozó információk
A Képviselő-testület a törvényi előírások szerint tárgyalja.
Társadalmi egyeztetés
A törvényi előírások szerinti kötelező társadalmi egyeztetés megtörténik.
Az előterjesztés kommunikációja
Javaslatok
igen/nem
Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja
igen
Testületi ülést követő sajtótájékoztató
igen
Önkormányzat által szervezett sajtótájékoztató
igen( többször)
További szakmai programok szervezése
igen,
További lakossági tájékoztatás
igény esetén
Az önkormányzati kommunikáció tartalma
A gazdasági terület további fejlesztése, újabb vállalkozások megtelepítése kívánatos.
Az előterjesztő részéről nyilatkozik
A polgármester, vagy az általa kijelölt személy(ek)
Van-e kommunikációs kényszer
van/célszerű
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
1.

Tájrendezési munkarész

2.

Környezetalakítási munkarész

3.

Közlekedési munkarész

4.

Közművek

5.

Hírközlési munkarész

6.

MTrT

7.

Biológiai aktivitási érték

8.

Régészet

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás javítja a meglevő állapotot,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás javítja a meglevő állapotot,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a korábban elkészített munkarészek
érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész
kidolgozásra került.
Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történt, számítás nem
szükséges.
Érintett államigazgatási szerv kérte kidolgozását, dokumentáció
részét képezi.

Az Étv. 7.§ előírásainak való megfelelés igazolása
(1) A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település
versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű
környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek
összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az
erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése.
(2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő
felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni
a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét,
Nem releváns.
b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos
személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az
egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire,
Segíti ezen elvek megvalósulását.
c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának
megőrzését,
Segíti ezen elvek megvalósulását.
d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek
teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás,
különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a
nyersanyaglelőhelyek biztosítását,
Segíti ezen elvek megvalósulását.
e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését,
Nem releváns.
f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását,
Segíti ezen elvek megvalósulását.
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g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit,
Nem releváns.
h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és régészeti
örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás),
továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos
beépítését ne akadályozza,
A hatályos településrendezési tervek országos és helyi értékvédelmi elemei e tekintetben közvetlenül nem érintik
a tervezési területet és környezetét.
i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait,
Káros környezeti hatásokkal nem kell számolni.
j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a
levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére,
Káros környezeti hatásokkal nem kell számolni, kiemeli és megőrzi a terület értékeit a javasolt módosítás.
k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást,
Művelésből kivont területet érint a módosítás.
l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét,
Jelen tervjavaslat nem érint ilyen célú felhasználást.
m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit,
Jelen tervjavaslat nem érint ilyen célú felhasználást.
n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit,
Jelen tervjavaslat nem érint ilyen célú felhasználást.
o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint
Javítja az infrastrukturális erőforrások optimális felhasználását.
p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását.
A módosítás környezetkímélő fejlesztést jelent.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a
felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való
takarékos bánás - érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:
a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz,
valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és
helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével,
Jelen módosítás biztosítja a jogszabályi feltételek megvalósulását.
b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,
Jelen módosítás biztosítja a jogszabályi feltételek megvalósulását.
c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét - ott, ahol az fizikailag lehetséges - beépítésre nem
szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése érdekében,
Nem releváns.
d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a termőföld
védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőföld-területek jelölhetők ki,
Nem releváns.
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e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a
település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület.
Jelen módosítás biztosítja a jogszabályi feltételek megvalósulását.
A természeti és az épített környezet
A tervezési terület, a módosítások a településképet-karaktert nem befolyásolják, mivel kismértékű korrekciókat
jelentenek, melyek a területek jelenlegi jellegével összhangban állnak, a község településszerkezeti tervét, a
település kialakult szerkezetét, úthálózati és morfológia szerkezetét nem változtatja meg. A javasolt fejlesztések
az országos fejlesztési tervek és lehetőségek alapján beleesik a településfejlesztési koncepció és a
településrendezési tervek által befogott időtávlatba, így ebben az időszakban a terület további átalakulásával
nem kell számolni. A jelölt fejlesztési területek morfológiailag olyan helyzetben vannak, amelyek a településképet,
a település megjelenését, kompaktságát nem zavarják. A környezetvédelmi követelmények teljesülése
érdekében a szerkezeti és szabályozási terv előírásait be kell tartani, illetve a beépítés és környezethasználatot
az elvárható legjobb technika (BAT) alapján kell megvalósítani. A felmerülő környezetvédelmi igényeket,
követelményeket az övezeten, ingatlanon belül kell biztosítani. Az építési helyeken biztosítani kell a
rendelkezésre álló infrastrukturális ellátottságot (víz, energiaellátás, közlekedési szerkezet,
településgazdálkodás, szenny-, és csapadékvíz elhelyezés). A település-környezeti feltételek biztosítottak, a
hatások nem jelentősek.
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V. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,
 a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok:
 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT),
 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv),
 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály:
 megyei területrendezési tervről szóló 4/2020.(V.29.) sz., Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyűlés Elnökének megyei önkormányzati rendelete (továbbiakban MTrT)
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Közgyűlés Elnökének 24/2020. (V. 29.) határozata, Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési
Tervéhez kapcsolódó területrendezési ajánlások elfogadásáról, az alábbiakat tartalmazza:
1.1. ERDŐGAZDÁLKODÁSI TÉRSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Alapvető elvárás, hogy a meglévő erdőterületeket ne vonják belterületbe, illetve azokat ne minősítsék
beépítésre szánt területté. Az erdőtelepítésre szánt területek kiválasztásánál a termőhelyi adottságokat, a talajok
termőképességét, a mezőgazdasági művelésre való alkalmasságot, valamint a környezetvédelmi és
természetvédelmi előírásokat, szempontokat, vonatkozásokat figyelembe venni.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
b) Alapvető kívánalom, hogy a meglévő erdőterületeket a településszerkezeti tervekben erdőterület területfelhasználási egységbe sorolják.
- nem releváns
c) Meglévő természetes- és természetközeli állapotú erdők fenntartásával, erdőtelepítésre alkalmas új területek
kijelölésével, erdők telepítésével javasolt elérni, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye átlagos erdősültsége a
jelenlegi 33%-ról – a Trtv. erdőgazdálkodási térség besorolásával összhangban – átlagosan 35% fölé
növekedjen. Az erdőtelepítések egyaránt szolgálják a racionális földhasználat kialakítását, a kiváló termőhelyi
adottságú, valamint a szélerózióra hajlamos szántóterületek védelmét.
- nem releváns
d) Meglévő erdők fenntartásánál, új erdők telepítésénél a többcélú erdőgazdálkodás elvét ajánlott fenntartani,
fokozott szerepet javasolt kapni a gazdasági rendeltetésen – fatermesztésen – kívül a védelmi és közjóléti
rendeltetésnek.
- nem releváns
e) Védelmi rendeltetésű erdőket egyrészt az ökológiai hálózat rendszerszerű fejlesztése érdekében
természetvédelmi, másrészt árvízvédelmi, talajvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, klímavédelmi és
településvédelmi céllal indokolt telepíteni.
- nem releváns
f) A közjóléti erdők telepítésére a nagyobb települések és üdülőterületek környezetében ajánlott törekedni.
Előnyben javasolt részesíteni a pollenben szegényebb, és kevésbé allergizáló fafajtákat.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
g) Az egykori zártkertek területét, amennyiben azok termelési, vagy rekreációs hasznosítása már felhagyásra
került – alkalmasság esetén és amennyiben földvédelmi, vagy természetvédelmi szempontból nem ellenjavallt –
javasolt védelmi célú erdőtelepítés útján hasznosítani.
- nem releváns
h) A megye védett természeti területein lévő erdő – a törvényi szabályozással összhangban – elsődlegesen
védelmi rendeltetésű. Mindemellett ezeken az erdőterületein az elsődleges természetvédelmi rendeltetés mellett
meghatározó az egyéb védelmi és közjóléti funkció is, ezért ezeken a területeken indokolt összehangolni a
vízgazdálkodás, a táj- és természetvédelem, az ökoturizmus, valamint az erdőgazdálkodás szempontjait.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
i) Az erdőtelepítésből kizárandó a természetvédelmi oltalom alatt álló gyepterület, védelemre tervezett
gyepterület, természeti területnek minősülő gyep és egyéb természetvédelmi kijelölés alá tartozó terület (pl.: a
Natura 2000 hálózatba tartozó területeken erdőtelepítést akkor lehet végezni, ha az nem ellentétes a Natura
2000 terület fenntartási tervével.
- nem releváns
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j) Az erdők telepítésénél megyei szinten kiemelten kezelendők a hegy- és dombvidéki tájak, ezeken belül is a
mezőgazdasági művelésre kevésbé alkalmas domborzati viszonyokkal rendelkező területek.
- nem releváns
k) Azoknak a fokozottan védett erdőterületeknek, ahol a természeti adottságok és természeti értékek fokozott
védelme miatt erdőgazdálkodás nem folytatható, a háborítatlanságát biztosítani szükséges.
- nem releváns
1.2. MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A termőföld más célú hasznosítása elsősorban a gyengébb minőségű termőföldeken, csak a legszükségesebb
mértékben valósítandó meg.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
b) A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező termőföldek esetében azt a művelési ágat javasolt preferálni
(adott esetben megtartani, vagy arra átváltani) amelyik művelési ágban a termőföld kiválónak minősül.
- nem releváns
c) A kiváló termőhelyi adottságokkal rendelkező mezőgazdasági területeket a településszerkezeti terveknek
lehetőség szerint általános, illetve kertes mezőgazdasági terület terület-felhasználási egységbe javasolt sorolnia.
- nem releváns
d) Javasolt az agro-ökológiai adottságokhoz illeszkedő, környezetbarát gazdálkodás alkalmazása továbbá a
talajvédő gazdálkodás megvalósítása, a talaj-degradációs tényezők megelőzése, mérséklése, a talaj
vízháztartási képességének javítása.
- nem releváns
e) Javasolt a fenntartható növényvédőszer-használat elősegítése; a kockázatok minimalizálása, helyes gyakorlat
követése.
- nem releváns
f) A gyenge adottságú és/vagy környezetileg érzékeny mezőgazdasági területeken, a termőhelyi és a környezeti
jellemzők alapján művelési ág váltás (gyepesítés, erdősítés), vagy intenzitási fok megváltoztatása (szántóföldi
extenzifikáció) javasolt.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
g) A lápterületek megőrzése és természetvédelmi célokat is integráló hasznosítása kiemelten fontos feladat.
- nem releváns
h) A kínálkozó öntözési lehetőségeket kívánatos jobban kihasználni, illetve a környezetvédelmi szempontok
figyelembe vételével fejleszteni.
- nem releváns
i) A helyes tájgazdálkodás alkalmazásával a parlag területek visszaszorítása javasolt.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
j) A mezőgazdasági területeken tájtörténeti és mezőgazdasági művelési hagyományoknak, az agrárpiaci
összefüggéseknek és az ökológiai érdekeknek megfelelő differenciált szabályozással indokolt biztosítani a
termőföld mennyiségi és minőségi védelmét.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
k) Az eltérő táji (pusztai, ártéri, dombvidéki, borvidéki) adottságokhoz való igazodás a térség eltartó képességét
növeli, ezért a tájkarakter beazonosítása és a karakterhez illeszkedő mezőgazdasági hasznosítás szükségszerű.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
2.1. ÖKOLÓGIAI HÁLÓZAT MAGTERÜLETÉNEK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az övezet országos jelentőségű védett természeti területein alkalmazni szükséges a védett természetvédelmi
területekre vonatkozó jogszabály (ok)ban, a védett természeti terület kezelési tervében, továbbá az övezet
Natura 2000 területein a Natura 2000 terület fenntartási tervében rögzített szabályokat.
- nem releváns
b) Az övezetben új épület és építmény létesítése, a meglévő épületek és építmények átalakítása csak a
természeti értékek károsítása nélkül, a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően, elsősorban oktatási,
kutatási, ökoturisztikai és természetvédelmi céllal történjen.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
c) Az övezet gyepterületein építmény elhelyezése nem javasolt, kivéve, ha a gyepterületen létesíteni kívánt
építmény közvetlenül a gyepgazdálkodás céljait szolgálja.
- nem releváns
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d) Kilátótorony építése csak turisztikai, vagy tudományos kutatási célból javasolt, a helyszín oly módon történő
megválasztásával, hogy az eredeti terepszinttől számított legfeljebb 10 méteres magassággal legyen létesíthető.
- nem releváns
e) Az övezetben nagy felületű reklám célú hirdető építmény és csarnok jellegű építmény létesítésének tilalma
javasolt.
- nem releváns
f) Az övezetben a távközlési és energetikai magasépítmény, potenciálisan környezetszennyező létesítmény – így
különösen hulladéklerakó, dögkút, szennyvíziszap-tároló és kezelő, hígtrágya-tároló – létesítésének tilalma
javasolt.
- nem releváns
g) Az erdőterületeken kerítés csak olyan módon létesítendő – ha azt egyéb jogszabály, vagy biztonsági előírás
másként nem rendeli –, hogy az erdőterület látogathatósága fennmaradjon, illetve közjóléti rendeltetésű
erdőterület esetében azt funkciójában ne zavarja. A kerítés létesítése a természeti rendszerek, ökológiai
kapcsolatok fenntartására figyelemmel, a természetvédelmi hatósággal egyeztetett módon történjen.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
h) A kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való közelítés érdekében változtatható meg,
gyepterületeken tájjelleget megváltoztató fásítás, valamint gyepfeltörés nem, illetve csak a nemzeti park
igazgatóság egyetértésével javasolt.
- nem releváns
i) Az övezetben gazdálkodás környezet- és természetkímélő módszerek alkalmazásával történhet.
- nem releváns
j) Az övezetbe tartozó természetes és közel természetes vízfolyások új, vagy más mederbe terelése, a
természetközeli állapotot veszélyeztető duzzasztása nem megengedhető. Új víztározók létesítése csak az
edafikus fauna átfogó vizsgálata után kezdeményezhető.
- nem releváns
k) Az erdőterület nagysága összességében ne csökkenjen.
- a javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
l) Energetikai célú növénytelepítés nem ajánlott.
- nem releváns
m) A kerékpáros és lovagló utak helyének kijelölése során a természetvédelmi hatóság bevonása javasolt. Egyéb
technikai sportok űzése nem kívánatos.
- nem releváns
2.6. ERDŐK ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Alapvető kívánalom, hogy az erdők övezetébe tartozó erdőterület a településrendezési eszközökben
erdőterület terület-felhasználási egységbe sorolódjon.
- nem releváns, nem kijelölt erdőterület
b) Természeti állapotát tekintve erdőnek minősülő, az erdők övezetébe tartozó erdőterület művelési ágának
megváltoztatását kerülni szükséges.
- nem releváns
c) Az erdők övezetébe tartozó erdőterületen biztosítani szükséges a gazdasági, a védelmi és a közjóléti
használat összhangját.
- nem releváns, nem kijelölt erdőterület
2.8. TÁJKÉPVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) Az övezetben törekedni szükséges a hagyományos tájhasználat és tájszerkezet megőrzésére. Művelési ág
megváltoztatása, illetve más célú területhasználat csak az adottságoknak megfelelő tájhasználat kialakítása, a
tájkarakter erősítése érdekében, valamint közmű és közlekedési létesítmények építése okán javasolt.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
b) Javasolt meghatározni a tájkarakter jellegzetességeit, s a településrendezés során ezek megőrzését segítő
szabályozást alkalmazni.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
c) Törekedni ajánlott a kastélykertek, parkok eredeti területének feltárására, lehetőség szerinti rekonstrukciójára,
ezzel kapcsolatban az eredeti átlátások, kilátópontok rendszerének megőrzésére, helyreállítására.
- nem releváns
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d) A hagyományos tájhasználat megtartása érdekében fontos a külterületeken (elsősorban az erdő-, a
mezőgazdasági, a vízgazdálkodási területeken, valamint a különleges területeken) az építési lehetőségek tájképi
szempontokat is figyelembe vevő következetes helyi szabályozása, különösen a településközeli kertes
területeken, valamint – a szőlőművelés fenntartását segítve – a borvidékhez tartozó szőlőterületeken.
- nem releváns
e) Új beépítésre szánt terület kijelölése csak a meglévő belterületekhez szervesen kapcsolódva javasolható.
- nem releváns
f) A természeti és tájképi értékek megőrzése és a belterületek/beépítésre szánt területek összenövésének
megakadályozása érdekében a szomszédos települések beépítésre szánt területei közötti külterületek,
beépítetlen jellegének kellő szélességben történő megőrzése kívánatos.
- nem releváns
g) A településrendezési eszközökben javasolt lehatárolni a szőlő-, a gyümölcs- és a kertgazdálkodás
szempontjából szükséges kertes mezőgazdasági területeket. A kertes mezőgazdasági területeken (volt
zártkertek) tájba illeszkedő, hagyományos építészeti megoldásokkal gyümölcs- és szőlőtermesztést,
kertgazdálkodást szolgáló épületek helyezhetők el. Új telekalakításkor 1500 m2-nél kisebb teleknagyság nem
javasolt. A beépítés javasoltan a gazdálkodást szolgálja, így azt gyümölcs, szőlő, kert művelési ágakhoz
kívánatos kötni.
- nem releváns
h) Az övezetbe eső gyepterületeket (legelők, rétek) a beépítésektől óvni szükséges.
- nem releváns
i) Erdőterületen csak az erdőgazdálkodást, vadgazdálkodást, turizmust, kutatást-oktatást szolgáló épületek
elhelyezése javasolt, a természeti értékek sérelme nélkül.
- nem releváns
j) Az erdőterületeken kerülni szükséges a nagy kiterjedésű véghasználatokat (tarvágásos területeket), valamint
az idegenhonos faállományok telepítését.
- nem releváns
k) A tájban megjelenő települési sziluettet megváltoztató bel-, vagy külterületi magas építmények elhelyezését
kerülni javasolt, a településrendezési eszközökben a kialakult településképnek és a jellemző helyi építési
hagyományoknak megfelelően javasolt meghatározni a lehetséges beépítési magasságokat.
- nem releváns
l) A jellemzően vidéki, falusi környezetben törekedni ajánlott a hagyományos táj- és településszerkezet
megőrzésére (vagy lehetőség szerint újjáalakítására), a kistelepülések és a táj közötti szerves kapcsolatok
megtartására, az értékes táji elemek, egyedi tájértékek fokozott védelmére. A városokban ezeken túlmenően
fontos célnak tekintendő a zöldfelületek arányának növelése, a településszerkezeti kívánalmakkal összhangban.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
m) A kilátás-rálátás szempontjából értékes tájképi részletek (folyóparti, vízparti területek, történeti kertek,
magaslati kilátópontok, várromok) a turizmus tekintetében is vonzerőt jelentenek. Törekedni javasolt a tájban rejlő
kiváló turisztikai lehetőségek természetkímélő és hagyományőrző módon történő, a táji értékek fennmaradását
segítő hasznosítására.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
n) A településrendezési eszközökben figyelmet kell szükséges fordítani az egyedi tájértékekre, és ezek védelme
érdekében előírásokat szükséges meghatározni a helyi építési szabályzatban.
- nem releváns
o) A meglévő, tájképet zavaró hatású (és el nem bontható) építmények, létesítmények – lehetőségek szerinti –
tájba illesztését, illetve takarását biztosítani javasolt.
- nem releváns
p) Az övezetben nagy méretű reklámhordozó műtárgyak felállítása nem kívánatos.
- nem releváns
q) A vízfolyások külterületi szakaszait a településrendezési eszközökben legalább 50-50 m széles sávban
beépítésre nem szánt területként, korlátozott területhasználattal javasolt szabályozni, a meglévő természetes
medervonalakat, holtágakat és a vizeket kísérő természetes növényzetet szükséges megőrizni.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak. A sáv szélessége változó, a szabálytalan vonalvezetésű
patakmedret nem követi le.
r) A településszerkezeti és településképi értékek védelme terén fontos a településszerkezetileg elkülönülő
településrészek szerkezeti, építészeti jellegzetességeinek, településképi egységének megóvása.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
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s) A megszüntetésre került / kerülő hulladéklerakók környezetvédelmi követelményeknek megfelelő
rekultiválására kiemelt figyelmet szükséges fordítani.
- nem releváns
t) A kiépítendő közlekedési nyomvonalakat – a közlekedésbiztonság megtartása mellett – a geomorfológiai
adottságokhoz igazodóan ajánlott vezetni.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
2.18. KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TURISZTIKAI ÖVEZETRE VONATKOZÓ AJÁNLÁS
a) A turisztikai fejlesztéseknél az egymásra épülő, az egymást nem kioltó javaslatok élvezzenek prioritást.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
b) Az övezettel érintett településeken belül – a táj- és természetvédelmi célokkal és szempontokkal is
összhangban – az ökoturizmust szolgáló fejlesztések (különösen kerékpáros útvonal, gyalogos útvonal, lovas
útvonal) kijelölése javasolt, hogy hangsúlyt kapjon.
- A javasolt módosítás megfelel az ajánlásnak
A településrendezési eszközök tervezett módosítása megfelel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének
4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendeletének, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési
Tervéről Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének hatáskörében eljáró BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének 24/2020. (V. 29.) határozatával, mely Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó területrendezési ajánlásokról szól.
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