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RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK  
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
Fábiánháza Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006.(VI.01.) 
számú önkormányzati rendelet módosítása (rendelettervezet) 
 
A R. 1.§.(3) szerinti T-3 rajzszámú melléklete - a belterületre vonatkozó szabályozási terv - 
módosításaként a TR/szm Szabályozási terv módosítása tervlap M=1:5000 
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FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő-TESTÜLETÉNEK 

…../2017. (.........) önkormányzati rendelete 
Fábiánháza Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló  

5/2006. (VI.01.) számú rendelet módosításáról 
 

Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és a 62.§. (6) 
bekezdésének 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (1) bekezdésében és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésének 1. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 28. § (1) 
bekezdésében és a 37.§ (2) bekezdés b.) pontjában, valamint a 41.§.(3) bekezdésének b.) 
pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 

állami főépítészi, népegészségügyi, ingatlanügyi, erdészeti, hatáskörében eljáró Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal, 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi, környezetvédelmi és 
természetvédelmi, közlekedési hatáskörében eljáró Nyíregyházi Járási Hivatala, 
bányafelügyeleti hatáskörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 
légiközlekedési hatóság, 
közlekedésért felelős miniszter, 
Budapest Főváros kormányhivatala, 
Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, 
honvédelmért felelős miniszter 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei – tűzvédelmi, valamint területi vízvédelmi és területi vízügyi 
hatóságként is eljáró - Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság, 
Kulturális örökség védelméért felelős miniszter, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr fő-kapitányság, 
Országos Atomenergia Hivatal, 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal,  

 

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében az 
állami főépítészi hatáskörben eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

1. Fábiánháza Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 5/2006. (VI.01.) 
számú rendelet (a továbbiakban: R.) 3.§.(3) pontja törlésre kerül 
„ (3) Az építési engedélyezési eljárást megelőzően elvi építési engedélyezési eljárást kell 
lefolytatni az építés feltételeinek, a telek beépítésének tisztázása, illetve az illeszkedés 
igazolására minden olyan esetben,amikor az adott sajátos használat, építési övezet illetőleg 
övezet területén nem annak elsődleges rendeltetése szerinti építmény épülne, továbbá, a 
gazdasági, a mezőgazdasági – üzemi, és a beépítésre nem szánt területeken a birtokközpont, 
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vagy az azzá alakítható építmények építéséhez, valamint a kivételesen elhelyezhető építmények 
esetében.” 
 

2. A R. 3.§.(4) pontja törlésre kerül. 
„(4) A 40/1999.(IV.23.)FVM. rendelet szerint a terv alapján Területi Tervtanácsi bemutatásra 
kötelezett minden, a településközpontban tervezett legalább 1.000 m² - épített szintterületet 
meghaladó intézményi hasznosítású épület, valamint az 1.500 m²- épített szintterületet 
meghaladó minden olyan építmény, amely a vegyes, a gazdasági és különleges területen kerül 
elhelyezésre.” 
 

3. A R. 17.§. (1) és (2) bekezdése törlésre kerül. 
(1) A terv területén a településépítési tevékenység során a jelen szabályzat korábbi, 
környezetvédelmi vonatkozású építési előírásain túl (pld. az egyes terület-felhasználási módok, 
illetve építési övezetek terhelhetősége, beépítettsége, szintterület-sűrűsége, a teljes 
közművesítettség előírása, stb.) az alábbiakat is alkalmazni kell: 
a) a területen csak a védettségi fokozatának megfelelő zaj-, illetve levegő szennyezési 
határértéket teljesítő tömegközlekedési eszköz üzemeltethető, 
b) a terven kijelölt gk. parkolókat víz át nem eresztő burkolattal kell kialakítani, s a 
csapadékvizüket külön hálózattal gyűjteni, és kezelés után engedni a közcsatornába, 
c) a gyalogos felületeket (gyalogos közlekedési területeket, sétányait és gyalogútjait, dísztereit) 
úgy kell kialakítani, hogy róluk a csapadékvíz a zöldfelületre folyjon. 
(2) Levegőtisztaság-védelem szempontjából a külön jogszabályban /jelenleg a 4/2002.(X.07) 
KvVM rendelet 1. számú melléklete) megállapított, az ország többi területe 10-es zóna-
csoportjába tartozik, a zónák szerinti, - kén-dioxid, nitrogén-dioxid szén-monoxid és benzol 
tekintetében „F”, szilárd szennyezőanyagok tekintetében „E” zónacsoportba esik, ennek 
megfelelő terhelési határértékeket kell alkalmazni.” 

 

4. A R. 17.§. (10) és (11) bekezdése törlésre kerül. 
„(10) A község igazgatási területén csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények 
üzemeltethetők, építhetők, amelyek által a kibocsátott zaj mértéke a zajtól védendő épület előtt 
nem haladja meg az övezetre vonatkozóan jogszabályban előírt határértéket. A zaj elleni védelmi 
övezetek tagolása: 
a., csendes övezet: a HNP által védett területek, a temetők, közparkok és a szabadidős területek, 
b., átlagos érzékenységű övezet: minden más települési terület, 
c., nem érzékeny övezet: az igazgatási területnek a települési területen kívüli része. 
(11) A község igazgatási területén „az ország többi területe” besoroláshoz jogszabályban rendelt 
kibocsátási határértéket kell betartani.”  
 

5. A R. 1. számú függeléke törlésre kerül.  
„1. számú függelék: Fábiánháza község helyi jelentőségű természeti értékei és védetté 
nyilvánított épületei” 

 

2. § 
 

A R. 1. § (3) bekezdés szerinti belterületre vonatkozó T-3 rajzszámú melléklete a belterület 
határ, Dankó Pista utca, Micsurin utca, tervezett 12 méter szélességű kiszolgáló út (Hársfa 
utca), Kossuth utca, Rózsavölgy utca által határolt területre  vonatkozóan - a TR/szm 
rajzszámú tervlap szerint módosul. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet a jóváhagyástól számított 15. napon lép hatályba.  
 
 
 

Tóth Miklós 
    jegyző                                                                                          

Gyarmati Endre 
polgármester 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
Előzmények  
I. A Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Kormányhivatal HÉSZ - el kapcsolatos észrevételeinek 
korrigálása, és ennek indokolása 
II. A településrendezési eszköz módosításának alátámasztó munkarészei 
1. Az érintett terület és környezetének bemutatása – adottságok és lehetőségek 
2. Az épített környezet alakulása 

Jelenlegi beépítések vizsgálata 
Az óvoda bővítésére vonatkozó telekalakítási és beépítési javaslat  

3. A módosítás során elérendő célok 
4. Javaslat a Rákóczi Ferenc utca szabályozásának módosítására  
5. A javasolt módosítás várható infrastrukturális igénye 
6. Közlekedés 
7. Vizi közművek 
8. Energia közművek 
9. A javasolt módosítás környezeti hatása 
10. Főépítészi nyilatkozat a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó munkarészek 
szükségességéről 
 
Rajzi munkarészek: 
TR/beép. Telekalakítási és beépítési javaslat 1:3000 
TR/út.  Út- mintakeresztszelvény 1:75 
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ELŐZMÉNYEK 

Fábiánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2017. (IV.03.) számú 
határozatban döntött Fábiánháza Község belterület határ, Dankó Pista utca, Micsurin utca, 
tervezett 12 méter szélességű kiszolgáló út (Hársfa utca), Kossuth utca, Rózsavölgy utca által 
határolt területrészt érintően a településrendezési eszköz módosításáról, és ezzel összefüggésben 
az óvoda fejlesztéséről.  

A településrendezési eszköz módosításának főbb indokai:  
 

Az Önkormányzat a területrészt érintően a településrendezési eszközök módosításával 
kapcsolatos településfejlesztési döntését arra alapozva hozta meg, hogy a jelenlegi óvoda épület 
bővítése megvalósulhasson pályázati forrásból. Ennek kapcsán indokolttá vált a Rákóczi utca 
szabályozásának felülvizsgálata a már megtervezett óvoda épület beépítési paramétereknek való 
megfeleltetése szempontjából is.  

A 4921.számú országos mellékút (Rákóczi utca) hatályos terv szerinti szabályozása mindkét 
oldalán a lakóépületek jelentős részét érinti, ezért annak módosítása szükséges úgy, hogy a 
szabályozási vonal a lehető legkevesebb lakóépületet érintsen az útügyi előírások 
figyelembevétele mellett. 

 

I. A SZABOLCS - SZATMÁR - BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVAT AL HÉSZ - EL 
KAPCSOLATOS ÉSZREVÉTELEINEK KORRIGÁLÁSA, ÉS ENNEK I NDOKOLÁSA  
 
A Kormányhivatal a Fábiánháza Község helyi építési szabályzatáról szóló rendeletével 
kapcsolatban 4 pontban tett észrevételt szakmai segítségnyújtás keretében az SZ/153/01145-
1/2016 iktatószámú levelében.  
 

Az észrevétel a HÉSZ következő pontjait érintette:  
 

A Rendelet (továbbiakban: R) 3.§.(3) bekezdése, elvi építési engedély lefolytatásáról 
rendelkezik. Törlésre kerül a bekezdés. 
Indokolás: A HÉSZ nem tartalmazhat engedélyezési eljárásokhoz köthető előírásokat magasabb 
szintű jogszabály szerint. Az elvi építési engedélyezési eljárás 2013. január 1 napjától hatályon 
kívül helyezésre került az Étv 34.§ (2) bekezdés a) pontjából, ilyen eljárást az építésügyi hatóság 
nem folytat. 
 

A R. 3. §. (4) bekezdése törlésre kerül.  
Indokolás: A hivatkozás (40/1999. (IV.23.) FVM rendelet) már nem aktuális. A hivatkozott 
jogszabályt hatályon kívül helyezte a 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet 15.§-a. 
 

A R. olyan rendelkezéseket tartalmaz, melyek nem tartoznak az építési tárgykörbe, valamint más 
ágazati jogszabályok rendelkeznek a 17.§. (1), (2), (10), (11) bekezdésekben rögzítettekről. A 
hivatkozott HÉSZ előírások törlésre kerülnek. 
Indokolás: A levegővédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket 306/2010.(XII.23.) 
Korm. rendelet határozza meg.  
A légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet rendelkezik. A közúti közlekedésből származó 
légszennyezés mértéke a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben rögzített határértékek alapján 
minősíthető.  
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet 
intézkedik. 
A zajvédelemmel kapcsolatos általános kötelezettségeket a környezeti zaj és rezgés elleni 
védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet határozza meg. A 
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zajvédelmi határértékek a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 
27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM rendeletben találhatóak.  
Az üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő 
területeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról a 27/2008. (XII. 3.) 
KvVM–EüM együttes rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
 

A R. 1. számú függelékében felsoroltakat a mellékletben javasolja rögzíteni, mivel annak 
tartalma szerves része a rendeletnek. „1. számú függelék: Fábiánháza község helyi jelentőségű 
természeti értékei és védetté nyilvánított épületei” törlésre kerül.  
Indokolás: Fábiánháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete eleget kíván tenni a 
Településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. (továbbiakban: törvény) azon előírásának, 
hogy megalkotja a településkép védelmi rendeletét. A helyi értékvédelem része a településképi 
rendeletnek. 
 
 

II. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ MÓDOSÍTÁSÁNAK ALÁTÁ MASZTÓ 
MUNKARÉSZEI 
 

1.  Az érintett terület és környezetének bemutatása – adottságok és lehetőségek 

Rákóczi utca utcakép a Kossuth utca felől haladva.      Rákóczi utca jelenlegi szélessége az óvodánál    
 

A felvételeken jó látható, hogy az épületek műszaki állapota – látványra – jó és közepesnek 
mondhatók. A hatályos szabályozási terv szerinti szabályozási vonal a Rákóczi Ferenc utca 
északi oldalán lévő épületeket részben, a déli oldalán lévő épületeket teljes mértékben érinti.  

A hatályos szabályozást érvényesíteni szinte lehetetlen feladat, ezért olyan javaslatot kell adni, 
mely fokozatosan hosszú és nagytávlatban is megoldást jelenthet. 

           Rákóczi utca utcakép a Kossuth utca felé, valamint Nagyecsed irányából haladva 



 

A Rákóczi Ferenc utca burkolatának szélessége 
időközben önkormányzati beruházás keretén belül járd
közművek elhelyezése biztosított, 
 

A hatályos településrendezési eszköz el
 

                                           A hatályos szabályozási terv részlet
 

A hatályos helyi építési szabályzat szerint a Rákóczi Ferenc utca el
16,0–18,0 méter, ugyanakkor a hatályos szabályozási terv szerint 18,0
 

A közlekedési területekre vonatkozó 
A R. 10.§. (2) pontja következő
„Neve szab. Szélessége 
a,. országos mellékutak :  -

-
-

b,. települési gyűjtőút: - a Kossuth u., Pet
c,. a település egyéb utcái kiszolgáló utak, illet
rendben. 6, 12-16 m (K)” 
 

A 10.§ (3) pontja a következőket rögzíti:
„(3) A közlekedési területek szélességét a terv szerint biztosítani kell. Mellettük csak akkor és úgy 
lehet építményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges véd
használati értékét. A külterületen a közlekedési területek terv szerinti szélessége 
úgy kell értelmezni és alkalmazni,
tervükben kell pontosítani (mindenhol a
szerinti szélessége + - 25 % határok között. Ezt az
hatósági engedélyeknél is figyelembe kell venni (amíg az út meg
 

A 10.§ (4) pontja a következőket rögzíti:
„ (4) Az országos utakat kétirányú járm
illetőleg beépítésre szánt területek menti szakaszain 
a 4921.-es számú, illetve az Elő
utakat pedig egy-, vagy kétirányú járm
járdával kell kiépíteni. Területükön a szegéllyel párhuzamos formában szegély mentiként 
elhelyezhetők az út menti építmények közforgalmú gk. 
vegyes-forgalmúak is lehetnek. A Kö
területén belül teljes szélességében és úgy kell kialakítani, hogy helyszínrajzi
csillapítsa a járművek haladási sebességét.
ellátni, illetőleg ennek helyszükségletét biztosítani kell.
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A Rákóczi Ferenc utca burkolatának szélessége jelenleg cca. 6,0 méter. Az út 
közben önkormányzati beruházás keretén belül járda épült. A jelenlegi közterületen a 

vek elhelyezése biztosított, a zöldfelület – néhány fa kivételével – viszont hiányzik.

A hatályos településrendezési eszköz előírásai: 

 

A hatályos szabályozási terv részlete 

A hatályos helyi építési szabályzat szerint a Rákóczi Ferenc utca előírt szabályozási szélessége 
18,0 méter, ugyanakkor a hatályos szabályozási terv szerint 18,0-20,0 méter. 

A közlekedési területekre vonatkozó jelen módosításhoz köthető hatályos el
10.§. (2) pontja következőket rögzíti a közlekedési területek esetén  

- a 4918. sz. út 16-20,0 m 
- a 4921. számú Nagyecsedi út 16-18,0 m 
- a Nyírvasvári u. 12-16,0m 

a Kossuth u., Petőfi u. 18,0-22,0 m 
c,. a település egyéb utcái kiszolgáló utak, illetőleg vegyes-forgalmú utak a terv szerinti térbeli 

őket rögzíti: 
szélességét a terv szerint biztosítani kell. Mellettük csak akkor és úgy 

elhelyezni, amennyiben annak esetleges védőövezete sem érinti korlátozóan az út 
A külterületen a közlekedési területek terv szerinti szélessége 

úgy kell értelmezni és alkalmazni, hogy az építési területük szélességét az engedélyezési 
tervükben kell pontosítani (mindenhol a konkrét helyszínrajzi adottságoktól függ

25 % határok között. Ezt az utakkal érintkező területekre vonatkozó 
hatósági engedélyeknél is figyelembe kell venni (amíg az út meg nem valósult).

őket rögzíti: 
(4) Az országos utakat kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és a belterület

beépítésre szánt területek menti szakaszain kétoldali járdával, a jelenlegi 4918 számú és 
es számú, illetve az Előtelek-i utakat önálló kerékpárúttal, a Kö

, vagy kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és legalább egyoldali 
járdával kell kiépíteni. Területükön a szegéllyel párhuzamos formában szegély mentiként 

enti építmények közforgalmú gk. parkolói. A Kö-k övezet
forgalmúak is lehetnek. A Kö-v utak vegyes-forgalmú utak, melyek burkolatát az út 

területén belül teljes szélességében és úgy kell kialakítani, hogy helyszínrajzi
vek haladási sebességét. Minden utcát legalább egyoldali fásítással kell 

helyszükségletét biztosítani kell.” 

méter. Az út északi oldalán 
. A jelenlegi közterületen a 

viszont hiányzik. 

 

őírt szabályozási szélessége 
20,0 méter.  

hatályos előírások 

forgalmú utak a terv szerinti térbeli 

szélességét a terv szerint biztosítani kell. Mellettük csak akkor és úgy 
övezete sem érinti korlátozóan az út 

A külterületen a közlekedési területek terv szerinti szélessége irányadó, amit 
hogy az építési területük szélességét az engedélyezési 

konkrét helyszínrajzi adottságoktól függően) a terv 
ő területekre vonatkozó 

nem valósult).” 

forgalomra alkalmas útburkolattal és a belterület-, 
járdával, a jelenlegi 4918 számú és 

i utakat önálló kerékpárúttal, a Kö-k övezetű kiszolgáló 
al és legalább egyoldali 

járdával kell kiépíteni. Területükön a szegéllyel párhuzamos formában szegély mentiként 
k övezetű kiszolgáló utcák 
melyek burkolatát az út 

területén belül teljes szélességében és úgy kell kialakítani, hogy helyszínrajzi szervezése által 
Minden utcát legalább egyoldali fásítással kell 
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2. Az épített környezet alakítása 
 
2.1 Vizsgálat - a jelenlegi állapot bemutatása 
 

Morfológia: A Rákóczi utca teljes hosszán az épület elhelyezés egy-két közintézmény (iskola, 
óvoda) kivételével oldalhatáron álló beépítési mód szerinti.  
Az utca északi oldalán a Kossuth utcai csatlakozásnál 4 db. fekvő telek található jellemző 
telekszélesség 23,1 - 42,3 méter közötti, míg a telekmélység átlagosan 20 méter körüli. Ezen 
fekvő telkektől keleti irányban a 11,6 - 23,0 telekszélesség mellé cca. 90-100 méteres 
telekmélység párosul, míg az utca középső részén a 17,1 - 32,7 méter között alakul a 
telekszélesség, míg a telekmélység 36,7-54,0 méter. Az utca ezen északi oldalán a belterület 
határ felé közeledve az átlagban 15,0 méter telekszélesség és 65,0 méter telekmélység a 
jellemző. 
Az utca déli óvodafejlesztéssel is érintett részén a következő a jellemző: 
A déli oldalon az óvoda és az általános iskola telkei adják a tömb meghatározó elemeit. A 
telekmélység átlagosan cca. 40 méter. Ezt követően kelet felé haladva a lakóterület 10,7- 25 
méter telekszélességű és 60-130 méter telekmélységű ingatlanjai találhatóak, majd még 
keletebbre a temető után a Dankó Pista utcáig 11,3 – 26 m közötti telekszélességhez változó 
cca.41-130 méter közötti telekmélység párosul. A Dankó Pista utcától a belterület határig 
átlagosan 55 méter telekmélységhez 22,0 telekszélesség párosul átlagban. 3,5-4,5 méter közötti 
építménymagasságú értékek a jellemzőek. 
 

Telekalakítás: A lakóterületekre jellemző „kertségi” karakter, van jelen, ahol a telekstruktúra a 
döntően hagyományos lakófunkcióra jellemző telekosztást őrzi. A telkeket is vizsgálva, a 
telekméretek 450 m2-nél nagyobbak, a legnagyobb telek mérete eléri az 5600m2-t jelen 
állapotában. 
 

Épület-elhelyezés: Jellemzően oldalhatáron álló beépítési mód szerinti, előkertes, hagyományos 
kertségi lakóterületi beépítés a jellemző. Előkert: 0-3 méter közötti. Ez a településszöveti 
karakter nem fog változni a jövőben sem. 
  
Épületek: a lakóterületekre jellemző családi házas lakóépületek adják az utcaképet egy-két 
kivétellel, ahol a kereskedelmi-szolgáltatási célú üzletek is megjelennek. 
 
Épületmagasságok: a területen a jellemző szintszám földszint, maximum földszint+tetőtérnek 
megfelelő magasságok.  Az utcai építménymagasság 3,5-4,5 méter. 
 
Közterület: a közműellátás teljes, ahol hagyományos megjelenésű utcák vannak jelen. Egységes 
utcaképi látványt meghatározó két- ill. egyoldali fásítás nem jelenik meg, hézagos, szakaszos 
ötletszerű telepítés a jellemző. A Rákóczi utca közterületi megjelenését az útburkolat, egyoldali 
járda és felszíni vízelvezetés határozza meg, minimális közterületi zöldfelület, hiányos utcai 
fásítás a jellemző. 
 
Funkció vizsgálat: A terület és a környezetére a lakóterületként használt ingatlanokra vonatkozó 
városrendezési jellemzők (terület- és telek használat, épületállomány jellemzői) terén a 
beépítetett terület a jellemző. A tervezési területen belüli funkciók viszonylag egységes képet 
mutatnak, a fő funkció - lakó. Emellett jelenik meg az intézményi (oktatási) funkció. 
 
Zöldfelület: A jelenlegi beépítéseket vizsgálva megállapítható, hogy a telekhasználat révén 
(épület+burkolt felületek nagysága) a beépítettséghez szabályozott 50%-os zöldfelület szinte 
mindenhol biztosított. 
  
Közlekedés: a terület közlekedési rendszere kialakult. 
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2. 2. Az óvoda bővítésére vonatkozó telekalakítási és beépítési javaslat 
 

Az óvoda telekalakítására és beépítésére vonatkozó javaslatot a TR/beép. rajzjelű tervjavaslat 
tartalmazza. A bővítéssel és felújítással az épület - a földszint, földszint+tetőtér és 
földszint+emelet magasságú - 75 férőhelyes óvoda és 300 adagos főzőkonyha kapacitású lesz. A 
telek területe. 5425 m². A beépített terület 982 m². A telek beépítettsége 18,1 % < 30 % 
 

3. A módosítás során elérendő célok összegzése 
A módosítás célja az érintett területen olyan szabályozás rögzítése, mely lehetővé teszi az óvoda 
fejlesztésének megvalósíthatóságát, valamint a Rákóczi utca szabályozásának módosításával a 
lehetőségekhez mérten csökkenti az Önkormányzatot terhelő kisajátítási kényszert és az ezzel 
járó költséget a lakóépületek szabályozási érintettségéből adódóan. 
 

4. Javaslat a Rákóczi Ferenc utca szabályozásának módosítására  
A Rákóczi Ferenc utca szabályozásának módosítását a TR/szm. rajzjelű tervjavaslat tartalmazza. 
A javaslat minimális szabályozással 14,40 méteres szabályozási – közterület – szélességet rögzít. 
Kétoldali járda, kerékpárút, 1,2-2,0 m zöldfelület és csapadékvíz elvezetése kialakítható.  
Az út- mintakeresztszelvényt a TR/út  rajzszámú tervlap tartalmazza. 
 

5. A javasolt módosítás várható infrastrukturális igénye 
A javasolt módosítások révén infrastruktúra-fejlesztési igény jelenleg nincs. A Rákóczi Ferenc 
utca - a szabályozási szélesség biztosításával - távlatban igényel út és járdaburkolat építést, 
csapadékvíz elvezető árok kialakítását, valamint esetlegesen egyes közművezetékek 
áthelyezését. 
 

6. Közlekedés 
A település közlekedési kapcsolatát a 4918 számú és a 4921 számú közút, a tömegközlekedést a 
Volán járatai biztosítják. 
A szabályozási tervmódosítás által érintett 4921.számú országos mellékút besorolású Rákóczi 
Ferenc utca forgalomszámlálási adatai: forgalmi jelleg: C3; kapacitása 1200 E/ó; Σ forgalom: 
998 E/nap; kihasználtság: 8%.  
A szabályozási terven a kialakult beépítések 14,40-16,00 m szabályozási szélességet tesznek 
lehetővé. Útkategória B.IV. b.C.  és/vagy B.V. c.C. 
Az alkalmazott szabályozási szélesség a mellékelt keresztmetszeti elrendezés szerint zárt 
csapadékvíz elvezető csatorna megépítése esetén lehetővé teszi a szabványos közmű elrendezést, 
valamint a közút elemeinek – ezen belül a kerékpárút – elhelyezését, kialakítását. 
A közúton a tömegközlekedést biztosító autóbusz járatok részére buszöböl kialakítására nincs 
lehetőség, a megállóhelyek továbbra is a forgalmi sávot veszik igénybe. A megállóhelyek részére 
a balesetek megelőzése érdekében 30 km-es sebességkorlátozás bevezetése indokolt. 
  
7. Vizi közművek 
 

Vízellátás: a településen, így a Rákóczi utca térségében is közüzemű ivóvíz hálózat üzemel. 
Beavatkozás nem szükséges. 
 

Szennyvízelvezetés: a településen, így a Rákóczi utcán közüzemű gravitációs rendszerű 
szennyvízelvezető csatornahálózat üzemel. 
Beavatkozás nem szükséges. 
 
Csapadékvíz elvezetés: a felszíni vizek elvezetése a településen nyílt vízelvezető árkok 
segítségével történik. A Rákóczi utcai nyílt árkok mederburkoló lapokkal épültek. A 
csapadékvizek befogadója a Bodvaj csatorna. 
A Rákóczi utcán a nyílt vízelvezető árkokat a közút elemeinek elhelyezhetősége érdekében meg 
kell szüntetni, helyettük zárt csapadékvíz elvezető csatorna megépítését javasoljuk. Az elvezetett 
csapadékvizek befogadója továbbra is a Bodvaj csatorna. 
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8. Energia közművek 
 
Elektromos energia ellátás és Gázellátás: biztosított 
Beavatkozás nem szükséges. 
 
9. A javasolt módosítás környezeti hatása 
 

A javasolt beépítésnek kedvezőtlen környezeti hatása nincs. A Rákóczi Ferenc utca távlati 
korszerűsítésével a jelenlegi kedvezőtlen környezeti és településképi hatás – a kétoldali 
zöldfelület kialakításával – csökken illetőleg javul.  
 
 
10. Főépítészi nyilatkozat a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó munkarészek 
szükségességéről 
 

Jelen módosítás a tárgyi tervezési területen belül a Rákóczi Ferenc utca szabályozási 
szélességének felülvizsgálatát jelenti. A kötelező szabályozási elem a szabályozási vonal 
korrekcióját igényli. 
- Tájrendezés szakági munkarészre kiterjedően: a módosítás során a beépítési paraméterek által 
rögzített zöldfelület kötelező kialakítása nem változik, továbbra is biztosított. A tájhasználat, 
tájszerkezet nem változik, természetvédelmi szempontok nem jelennek meg a területrészen, a 
biológiai aktivitásérték nem változik. Az előzőekre figyelemmel a módosítás nem igényel 
tájrendezési szakági munkarész készítését. 
- Környezetvédelem szakági munkarészre kiterjedően: környezetvédelmi szempontból jelen 
módosítás a várható környezeti hatások környezetterhelés, a települési környezet védelme 
szempontjából a jelenlegihez képest nem hoz negatív irányú változást, így nem igényel 
környezetvédelmi szakági munkarész készítését. 
- Közlekedés: jelen módosítás szerkezeti jelentőségű közlekedési hálózatot érint, így közlekedési 
szakági munkarész készítése indokolt. 
- Vizi, és energia közmű: a jelenlegi közműellátottsághoz képest nem okoz változást a módosítás, 
így szakági munkarész készítése nem indokolt.  
- Hírközlés: a módosítás nem változtatja meg a hírközlési hálózati rendszert, így szakági 
munkarész készítése nem indokolt.    

         

Nagyhaju Attila mb. főépítész sk. 






