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I .  HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZEK 
  
Az előterjesztéssel /építési előírások módosításával/ elérni kívánt cél településpolitikai cél 
 
Kenézlő Község Önkormányzata az 52/2013. (XI.27.) KT. sz. határozataival döntött 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 településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk. A tervezett önkormányzati döntés és módosítás helye Kenézlő 
Község külterület 050 hrsz-ú major és közvetlen környezete. A biológiai aktivitásérték a visszapótlására szintén a 
050 hrsz-ú ingatlan környezetében, a 048/7-/8 -/9 hrsz-ú ingatlanon kerül sor. 
 
A Képviselő-testületi előterjesztés szükségességének okai 
 
Kenézlő-Dózsa Mezőgazdasági Zrt. (3955. Kenézlő, Malom u. 7.) mint ingatlantulajdonos, a Kenézlő külterület 
050 hrsz-ú major megnevezésű ingatlanon, gazdasági kereskedelmi szolgáltató területen végez gazdasági 
tevékenységet. Az ingatlan-nyilvántartási állapot a tényleges használatnak nem felel meg, telekhatár épületeket 
metsz, új és tervezett épületek esnek a hatályos településrendezési terv szerint a szomszédos általános 
mezőgazdasági terület övezetébe. A gazdálkodó szervezet vállalkozói tevékenységét tovább folytatni, bővíteni 
kívánja, melyet a jelenlegi terület-felhasználás, beépítettségre vonatkozó előírásai ellehetetlenítenek. A 
vállalkozás vezetője kérelmében előadta, hogy a módosítással érintett gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület 
terület-felhasználást keleti irányba 051/34 hrsz-ú ingatlan területéből az ingatlant határoló földútig, nyugati 
irányban 049, 048/6 hrsz-ú ingatlanokra kívánják kiterjeszteni. A 050 hrsz-ú ingatlan „c” alrészletén és a 048/6 
hrsz-ú ingatlanon is találhatóak gazdasági épületek, viszont e területek beépítésre nem szánt, általános 
mezőgazdasági területként szerepelnek a hatályos településrendezési eszközökben. A javasolt terület-
felhasználás módosítás révén a gazdasági tevékenységet a már beépítésre szánt területként funkcionáló 
területen folytatni, illetve megfelelő keretek közt a vállalkozást, a szomszédos területeken fejleszteni tudja. 
Mindezen rendezési tervi módosítással képes új munkahelyeket teremteni, ezáltal a Község gazdasági 
potenciálját növelni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatalának 10067/2/2014.sz. előzetes 
állásfoglalása alapján a 051/34 hrsz-ú ingatlan szántó 5. minőségi osztályú területén a gazdasági terület 
kijelölése nem javasolt. Az állásfoglalásnak megfelelően az ingatlan „c” udvar (művelésből kivont) alrészletét 
vonjuk be a beépítésre szánt területek közé, a gazdasági erdő kialakítására pedig nem ezen az ingatlanon, 
hanem a tervezési terület nyugati határán lévő ingatlanokon kerül sor, így a tevékenységből esetlegesen 
származó káros hatásokat is lehet csökkenteni. Az önkormányzat ezzel a döntéssel a hatályos terv szerinti 
terület-felhasználást kívánja a tényleges tevékenységhez, beépítettséghez, terület-használathoz igazítani. 
Tulajdonosok és az önkormányzat, településrendezési eszközök segítségével kívánják a munkahelyteremtő 
vállalkozó funkciót erősíteni a településen, ennek érdekében környezetvédelmi szempontokat is érvényre juttatni. 
Tulajdonosok ütemezetten, a költségek optimalizálása mellett hajtják végre a tervezett fejlesztéseket. Jelenlegi 
módosítások célja a meglévő mezőgazdasághoz kötődő gazdasági célú tevékenység építészeti-műszaki 
kereteinek véglegesítése, illetve a szükséges környezetvédelmi beruházások feltételeinek biztosítása. 
  
A településrendezési terv módosításának várható hatásai 
 
A településrendezési terv módosítás hatására, annak eredményeképpen a Község külterületi települési 
területének szerkezete kismértékben módosul, ugyanakkor a kialakuló településszerkezet racionális és rendezett 
marad, gazdasági szempontból frekventált, kiépült infrastruktúrával rendelkező területeken kerül sor a 
módosításra. A településrész arculata egyedi marad, a települési környezetvédelmi szempontok érvényre 
juttatásához szükséges településszerkezeti elemek is megvalósulnak, amennyiben szükségesek, ezáltal a 
tervezett funkcióhoz kapcsolódó zavaró hatástól mentesül a környezet. Az ingatlanokon jelenleg is a 
mezőgazdasághoz kötődő gazdasági vagy gazdasági-kereskedelmi tevékenység a jellemző, így a módosítást 
követően a tényleges terület-használatnak megfelelően funkcionálnak az érintett ingatlanok, illetve további 
gazdasági funkciójú épületekkel építhető be a terület, gazdasági üzemi vagy kereskedelmi terület-felhasználás 
keretei között.  
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Az igazgatási területen e módosítás, a természeti értékek, a védett területek és a védettségre tervezett 
területekben változást nem jelent, a kieső biológiai aktivitásértéket gazdasági erdő létesítésével lehet 
kompenzálni, mellyel az esetleges zavaró hatásoktól a közvetlen környezet is mentesül. A tervezési területek 
jelenleg is aktív zöldfelülettel bírnak, szilárd útburkolattal ellátott felület kiépítettsége jelenleg is csak a funkcióhoz 
kötődő minimális terület, melynek mértékét a gazdasági erdő előírásával kívánjuk kompenzálni. Az igazgatási 
területen e módosítás, a természeti értékek, a védett területek és a védettségre tervezett területekben változást 
nem jelent, a kieső biológiai aktivitásértéket gazdasági erdő létesítésével lehet kompenzálni, mellyel az esetleges 
zavaró hatásoktól a közvetlen környezet is mentesül, illetve a környező szántóterületet is védeni lehet az 
erdősávval, a szélerózió romboló hatásával szemben. A tervezési területek jelenleg is aktív zöldfelülettel bírnak, 
szilárd útburkolattal ellátott felület kiépítettsége jelenleg is csak a funkcióhoz kötődő minimális terület, melynek 
mértékét a kötelező zöldfelület előírásával kívánjuk korlátozni. A tervezett változtatás révén bővülő 
beépíthetőség, újabb beruházásokat generál, mely további helyi munkaerő foglalkoztatását teszi lehetővé, így 
foglalkoztatási szempontból támogatható beruházás valósul meg, a Településfejlesztési Koncepciónak 
megfelelően. 
  
Mindezen fejlesztések megvalósíthatósága érdekében, a település önkormányzata a Településszerkezeti Terv és 
leírás, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása mellett döntött. A Község 2003-ben elfogadott 
Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának a módosítási igény megfelel. 
 
A településrendezési terv módosítása az alábbiak szerint épül fel: 

  
� TERVEZÉSI ELŐZMÉNYEK 
� TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA 
� HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA 
� ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
� MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 

 
Adat- forrás- és rajzjegyzék 
 
Hatályos településrendezési eszközök: 

� 36/2003. (X.8.) KT. számú határozat Kenézlő Község Településszerkezeti tervének és szerkezeti terv 
leírásának elfogadásáról  

� 14/2003. (X.10.) KT.sz. rendelet, Kenézlő Község Szabályozási Terveinek és Helyi Építési 
Szabályzatának jóváhagyásáról. 

A vizsgálati adatok forrásai: 
� Helyszíni bejárások 
� Közműszolgáltatók adatai 
� Önkormányzat adatai 

A község településrendezési tervei az alábbi magasabb szintű tervekkel összhangban készültek: 
� Országos Területrendezési Terv, 2003. évi XXVI. tv. 
� Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2009. (V.5.) sz. rendelete a Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv Szabályzatáról 
 
Tervezői nyilatkozat 
Alulírott, Dudás Ede településtervező okl. településmérnök kijelentem, hogy Kenézlő településrendezési terveinek 
módosítása során Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. törvényt, az Országos 
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.) kormányrendeletet és ezek általános 
érvényű követelményeihez kapcsolódó eseti hatósági előírásokat megállapító rendeleteket, szabályokat, 
országos szabványokat betartottam. 
 
  

Dudás Ede 
építészmérnök, építész tervező szakmérnök 

okl. településmérnök 
TT/É-15-0303    
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Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 
 
Kenézlő Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti részén a Bodrogközben, a Sárospataki Járásban, a Tisza-Bodrog 
folyó között fekszik, Miskolctól 90 km-re, Sárospataktól és Tokajtól egyaránt 20 km-re. A település a Miskolc-
Sátoraljaújhely viszonylatú 37-es főútról jobbra letérve Sárospatak városon át a Bodrog hídon átkelve Apróhomok 
és Rózsás –tanyát érintve, Tokaj felől Balsán át a réven keresztül közelíthető meg. 
 
A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata 
 
A Bevezetőben említett településrendezési eszköz módosítás a Dózsa György Mezőgazdasági Zrt. 048/6, 048/7 
048/8, 048/9, 049 és 051/34 hrsz.-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítását szolgálja, amely a területileg 
releváns területfejlesztési koncepciókkal összhangban van. A 2012-ben készült Országos Fejlesztési Koncepció 
és az Országos Területfejlesztési Koncepció stratégiai anyaga rögzíti, hogy a növekvő mértékű urbanizáció 
hatását a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése hivatott ellensúlyozni. 
 

A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 
 
A 2009-ben elfogadott Borsod-Abaúj-Zemplén megye területrendezési terv (M-Teampannon Kft. – 
KÖRNYEZETTERV Kft.) térségi szerkezeti terve az érintett terület vegyes területfelhasználású térségbe sorolja. 
Az övezeti szabályozás rendszeresen belvízjárta területbe és szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható 
terület övezetébe sorolja a tervezett gazdasági, kereskedelmi-szolgáltatói területet. (Az OTrT-nek való részletes 
megfeleltetés az Alátámasztó munkarészekben szerepel.) 
 
„A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok 
6.§ 
c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy vegyes 
területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni.” 
 
„Országos vízminőség-védelmi terület övezet 
15. § (1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 
kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a 
megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a 
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó 
szabályokat kell megállapítani. 
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet folytatni. 
 
Térségi Szerkezeti Terv 
A törvény szerkezeti tervlapja a tervezett kereskedelmi, gazdasági-szolgáltatói területét vegyes 
területfelhasználású térségbe sorolja: 
„Vegyes területfelhasználású térséget legalább 75%-ban mezőgazdasági terület vagy erdőterület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület kivételével lakóterület kijelölhető” 
 
Térségi övezetek 
 

� A B.A.Z. megye területrendezési terve térségi övezetei közül Kenézlő tervezett gazdasági, 
kereskedelmi-szolgáltatói területét érinti az Országos Ökológiai Hálózat Rendszeresen belvízjárta terület 
övezete. (3.11 sz. melléklet): 
„23. § A rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha 
ahhoz a vízügyi igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során 
adott véleményében hozzájárul.” 
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� A B.A.Z. megye területrendezési terve térségi övezetei közül Kenézlő tervezett gazdasági, 
kereskedelmi-szolgáltatói területét érinti az Országos Ökológiai Hálózat Szélerőműpark telepítéséhez 
vizsgálat alá vonható terület övezete. (3.15 sz. melléklet): 
„27/D. § (1) A megye területrendezési tervében szélerőműpark telepítéséhez vizsgálat alá vonható 
terület övezete kijelölhető. 
(2) A megye területrendezési terve – a települési térség védelme érdekében – a belterület határától 
legalább 1000 m, de legfeljebb 2000 m védőtávolságot határozhat meg, amelyen belül 
szélerőműpark nem létesíthető.” 

 
Az országos és megyei előírások egyaránt egyértelműen azt rögzítik, hogy a területen a tájképi, táji, természeti 
értékeit, természetes és természetközeli élőhelyeit a tervezett gazdasági, kereskedelmi-szolgáltatói terület nem 
veszélyezteti. 
 
 A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek – az adott település 
fejlesztését befolyásoló – vonatkozó megállapításai 
 
A szomszédos települések településszerkezeti tervei a tervezett gazdasági, kereskedelmi-szolgáltatói – tervezési 
terület – területére érdemben befolyásoló megállapítást nem tartalmaznak. A TSZ major földrajzi elhelyezkedése 
következtében a szomszédos településekre gyakorolt hatása nincsen. Az ingatan Kenézlő belterületétől 1,0-1,2 
km-re, Zalkod beépített részétől 2,8-3,0 km-re fekszik, a többi település közúton 4 km-nél távolabb helyezkedik el. 
A major közvetlen közelében mezőgazdasági rendeltetésű területek találhatóak. 
 

 
Átnézeti térkép (forrás: www.maps.google.com) 
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Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 
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A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 
 
A fejlesztési koncepció tartalmazza a fenntartható településfejlesztés elveit, teendőit és a konkrét rendezési 
programok között szerepel a gazdasági-kereskedelmi szektor erősítése, munkahelyteremtő beruházások kiemelt 
támogatása, tehát a tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióban lefektetett célkitűzéseknek megfelel. 
  
A település társadalma 
 
Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 
életminőség 
 
Az ezredfordulót követően a megye demográfiai folyamatai mind a megelőző évtizedhez, mind pedig az ország 
többi megyéjéhez képest rendkívül kedvezőtlen irányú fordulatot vettek, elsősorban az egyre tömegesebb 
elvándorlás, másodsorban pedig az élveszületések gyakoriságának az országos átlagot lényegesen felülmúló - 
mintegy egyharmados - visszaesése következtében. Az érvényesülő folyamatok nyomán a megye népessége 
alig több mint fél évtized alatt közel huszadával – a megelőző évtized ütemét háromszorosan, a 2000 és 2007 
közötti periódus országos ütemét pedig kétszeresen felülmúlóan – csökkent. Szemben a kilencvenes évekkel - 
amikor a települések még két ötödének növekedett a népsűrűsége – az ezredfordulót követően, már alig több 
mint egy negyedének - főként a társadalmilag, gazdaságilag legdinamikusabban fejlődő – részben az autópálya 
fejlesztések által közvetlenül, vagy közvetve érintett - térségekben lévő településeknek. A migrációs folyamatok 
révén a megye lakónépességének közel három százalékát – a megelőző évtized veszteségének mintegy 
kilencszeresét – vesztette el. Különösen aggasztó, hogy az elvándorlás intenzitása napjainkhoz közeledve egyre 
fokozódik, s úgy tűnik, hogy egyre intenzívebbé válik a magasabb képzettségűek, ill. a magasabb 
munkamegosztási státuszú rétegek és/vagy a fiatalabbak elvándorlása (ill. be- és visszaköltözésének 
elmaradása) főként a megye legelmaradottabb-, illetve a politikai-, társadalmi- gazdasági átalakulás terheit még 
napjainkban leginkább hordozó településeiből, térségeiből.  

  
A megye társadalmi-gazdasági dinamizálódása mellett több lényeges vonatkozásban a fokozódó lemaradás 
irányába mutató folyamatok is megnyilvánultak. Különösen figyelmeztetőnek tekintendő, hogy a megye 
lakosainak iskolázottsági, képzettségi színvonalának – különösen a felsőfokú végzettségűek számának, 
arányának növekedése –, a nők foglalkoztatottsági színvonalának emelkedése, valamint a lakásépítés üteme 
lényegesen elmaradt az országos dinamikától. Továbbá ugyancsak az átlagtól elmaradó ütemben növekedett a 
társas vállalkozás, szövetkezet tagjaként dolgozó foglalkoztatottak száma, az épített üdülőegységek száma, a 
kiskereskedelmi üzletek és a vendéglátóhelyek száma és a megfelelő korú népességre jutó főállású középiskolai 
pedagógusok száma. Előbbiek mellett ugyancsak problematikusnak tekinthető, hogy az általános növekedéssel 
szemben a magasabb munkamegosztási státuszú foglalkoztatottak – különösen a vezető állásúak és 
értelmiségiek - aránya csökkent. A vizsgált időszak statisztikai adatai alapján kirajzolódó kedvező és kedvezőtlen 
irányú változások egyaránt az előző évtizedben (1990-es évek) lezajlott drámai változások eredményeinek 
fényében értelmezhetők. A KSH 2011. évi népszámlálási adatai megerősítik a fent leírt folyamatok 
továbbhaladását. 
 
Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok, települési identitást erősítő tényezők 
 
Statisztikai adatok: 

Belterület: 189,6 ha  
Külterület: 2.104,8 ha 
Lakosok száma: 1413 fő 

0 -18 év 392 fő 
19 -60 év közötti 797 fő 
60 év felett 224 fő  

A településen magas az iskolázatlanok száma. Kedvezőtlen lakóhelyi adottsága miatt Kenézlő alig számíthat 
betelepülőkre. A településen munkaerőkereslet nincs vagy csak alig található. A környéken nincsen magas 
gazdasági helyzetű település, mely hatna a demográfiai folyamatokra. 
Térbeli-társadalmi rétegződés, érdekviszonyok tekintetében a major korszerűsítéséhez, bővítéséhez nem a 
társadalom vizsgálatának szükségessége az elsődleges szempont. 
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 A település gazdasága 
 
Működő vállalkozások száma ezer főre tekintve a Sárospataki Járáshoz viszonyítva átlagon aluli. Az egyéni 
vállalkozások aránya a működő vállalkozásokhoz képest a járáshoz viszonyítva az átlagnál magasabb. A 
legalább 10 főt foglalkoztató működő vállalkozások aránya alacsonyabb a járáshoz viszonyítva. A nonprofit 
szervezetek száma 2011-ben 7 volt. 
 
2011-es népszámlálási adatokból megállapítható, hogy a községben a működő vállalkozások közül a 
mezőgazdaság, erdőgazdálkodás és halászatban tevékenykedők aránya 13 %, a szolgáltatásban tevékenykedők 
aránya 87 %, az iparban és az építőiparban tevékenykedők aránya 0 %. 
 
Kenézlő Község Önkormányzata számos olyan tevékenységet végez szervezeti keretén belül, amely 
összességében kedvező hatással van a helyi gazdaságra:   

� díjmentes bemutatkozási lehetőség a település honlapján a helyi vállalkozóknak,  
� üzletbérleti, ingatlan hasznosítási pályázatok,  
� hirdetési lehetőségek a helyi médiában (saját újsággal rendelkezik Kenézlői Újság névvel). 
� információs segítségnyújtás stb. 

 
Településüzemeltetési szolgáltatások  
 
A településüzemeltetéssel kapcsolatban közművek vonatkozásában az Önkormányzat szerződött partnerein 
keresztül látja el a feladatokat.  A község vízellátása teljesen kiépült. A településen teljesen kiépült a 
gázszolgáltatás, az ingatlanok nagy része bekötésre került a rendszerbe. A település elektromos rendszere 
teljesen kiépített. A község szennyvízhálózata teljesen kiépült. A településen jelen van valamennyi mobil 
szolgáltató, a vezetékes telefonszolgáltatást a Magyar Telekom végzi. A tervezéssel érintett tömb ellátása 
részleges közművesítés. 
 
Természeti, tájszerkezeti adottságok 

 
Kenézlő Borsod-Abaúj-Zemplén megye délkeleti részén, a Bodrog és a Tisza között fekszik, Tokajtól keletre, 
Sárospataktól délre. A Bodrogközben egészen sajátságos helyzetet foglal a Viss, Kenézlő, Zalkod között fekvő 
háromszög alakú homokterület, amely formáit tekintve már inkább a tőle D-re fekvő nyírségi homokfelszínnel 
mutat rokonságot. A hosszanti garmadák mellett típusos szélbarázdákat és maradékgerinceket lehet látni. 
Jellemzőek a minden oldalról zárt deflációs mélyedések is. Az Alsó-Bodrogközben végighúzódó medencét két 
oldalról a folyóhátak, elsősorban a Tisza, másodsorban a Bodrog partján található magasabb térszintek, míg 
északi irányból a két medencét elválasztó hátságok határolják, ugyanakkor néhány kisebb magaslat, ártéri sziget 
belülről is tagolja. Közülük a legnagyobb Viss, Kenézlő, Zalkod térségének a Tiszaháthoz kapcsolódó 
homokhátsága, melyet a szabályozások előtt szigetnek is neveztek. Néhány kisebb-nagyobb kiterjedésű 
homoknak nevezett szigettől eltekintve azonban e területeken nem számolhatunk komolyabb magaslatokkal, 
sokkal inkább centiméterekben, mint méterekben mérhető kiemelkedésekről, süppedékekről van szó, melyek 
nem jelentenek komoly akadályt a víznek, inkább csak az elöntés főbb irányait szablyák meg. 
  
A község külterületének kb. 8,5 %-a erdő, kb. 15,4 % gyep, nádas vagy mélyfekvésű terület, kb. 60 %-a szántó 
és 6 %-a szőlő. A kivett terület, amelybe a beépített területeket, vízfelületeket és a bányaterületeket is számoljuk, 
a közigazgatási terület 10,1 %-a. 
 
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 
 
A településrendezési tervekkel való vizsgálat során megállapítható, hogy sem az OTrT országos jelentőségű 
tájvédelmi terület övezete, sem a B.-A.-Z megye területrendezési terve nem sorolta Kenézlő területét 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területnek. Tájhasználati problémák nem tapasztalhatók a 
tervezési területen, és közvetlen környezetében. 
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Az épített környezet vizsgálata 
 
A tervezési terület központi ingatlana, a 050 hrsz-ú ingatlan major művelési ágba tartozik, jelenleg is beépítésre 
szánt terület. Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 
osztályok tekintetében, a 048/7 hrsz-ú ingatlan az átlagostól gyengébb minőségű külterületi termőföld. A 051/34 
hrsz-ú szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú, átlagostól jobb minőségű külterületi termőföld. 
 
A jelenlegi beépítésre szánt terület gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület övezetébe tartozik, a terület 
bővítése jelenleg mezőgazdasági rendeltetésű terület övezete, mely beépítésre nem szánt terület. 
 
Telekstruktúra vizsgálata tekintetében a tervezési terület – tömbre kiterjesztve – több telekből áll. A major 
közvetlen környezetében 048/7, /8, /9 hrsz-ú ingatlanokon mezőgazdasági művelés folyik. Az érintett tömb 
területei megbízó tulajdonában állnak. Az önálló hrsz.-ú földrészletek nagysága hivatalos földhivatali alaptérkép 
szerint 1 ha-on felüli térmértékben mozognak. A major közvetlen környezetét kívánják az agrárkereskedelmi 
telephelyhez „csatolni”. A 048/6, 049, 050 hrsz-ú földrészleteken a feldolgozó üzem épületei állnak. 
 
Funkció vizsgálat tekintetében elemzésünk a telephely funkciójára vonatkozik. A major évtizedek óta üzemel. A 
jelenleg is működő telep a szükséges műszaki és környezetvédelmi engedélyekkel rendelkezik. A funkció, a 
kialakított telephely és a fizikai adottságok összhangban vannak. 
 
A tervezési terület a műemléki környezet által nem érintett. A védett településszerkezetet (helyi, területi védelem) 
illetve helyileg védett épületet, építményt a tömb nem érint. A terület beépítésre szánt terület lesz, a jelenlegi 
hasznosításnak megfelelően (művelési ág major). 
 
Településkarakter tekintetében a településrész egyéni arculata, a területtel együtt képez egységet. A tervezési 
területet érintő módosítás a meglevő településképet, karaktert nem befolyásolja. A tervezési terület régészeti 
területtel nem érintett. 
 
A tervezési terület természeti, természetvédelmi területet, ökológiai hálózatot nem érinti.  A tömb jelenlegi 
rendeltetésével összhangban álló mezőgazdasági funkciójú telepről beszélünk, ahol a szomszédos területek 
védelmére, gazdasági erdő területet kívánunk kialakítani. Ezzel a módosítással a tájértékeket tovább lehet 
erősíteni, a meglevő értékeket védeni. 
 
Közlekedés 
  
Az M30 gyorsforgalmi út nemzetközi jelentősége kettős. Egyrészt az M3 autópályával együtt összeköttetést 
teremt az észak- és közép-magyarországi területek és Kelet-Szlovákia között,  biztosítja a nyugati, délnyugati 
irányból érkező tranzitforgalom áthaladását az országon Szlovákia és Lengyelország keleti területei felé. 
Másrészt a Kassa–Nagyvárad TINA gyorsforgalmi folyosó  részeként is fontos szerepet játszik az európai 
úthálózatban. A Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a Kassai Kerület részvételével jelenleg alakuló Kassa-Miskolc  
Eurorégió szempontjából is kiemelkedő jelentőségű a két várost összekötő, az eurorégió  közlekedési tengelyét 
alkotó útvonal, amelynek magyarországi szakasza az M30 gyorsforgalmi út (Szlovákiában a 2010-ig megvalósuló 
Pozsonytól Zsolna–Eperjes–Kassa irányában az ukrán határig vezető autópályához csatlakozhat).  
  
Kenézlő közigazgatási területét az alábbi közutak érintik: 

� 3802. számú Olaszliszka – Kenézlő összekötő út 
� 38114. számú Zalkod bekötő út 

  
Közösségi közlekedési adottságait tekintve Kenézlőt a Borsod Volán távolsági járatai érintik. Kötöttpályás 
közösségi közlekedés nem érinti a települést.   
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Fotógaléria 

 
Tervezési terület – keleti rész 

 
Meglevő major  

 
Tervezési terület – nyugati rész 
Mel l ék l e t :  T- 1  
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 A Rendelet 41.§ véleményei alapján javított szakmai véleményezési dokumentáció.

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kenézlő Község Településrendezési Terv

T-147/2013.
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II. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA  

  
TERÜLET LEHATÁROLÁSA, TERVEZETT MÓDOSÍTÁS CÉLJA 

 
1.) A módosított Településszerkezeti Terv hatálya a település külterületének középső, belterület közeli, és a 
közigazgatási terület déli részére terjed ki. A tervezési területet a T-2.b számú terv szerint kell kialakítani.  A 
tervezési területen a terület fejlesztését korlátozó tényező a jelenlegi terület-felhasználás, melyet a 
Képviselőtestület módosítani kívánja a kérelmező ingatlantulajdonosok igényeinek megfelelően. 
2.) A terv a település jövőben elérendő céljait a településfejlesztési koncepcióban meghatározottak szerint veszi 
figyelembe. Az elfogadott Hosszútávú Település-fejlesztési Koncepciót, annak lényegét nem érintve, kisléptékű 
módosítási javaslatot tartalmaz. 
3.) A Község egyik legjelentősebb adottsága a táji és természeti környezet, az ehhez kapcsolódó mezőgazdasági 
tevékenység és a helyi lakosok szorgalma, melyek megteremthetik a fenntartható fejlődés alapját, így alapját 
képezik a területfejlesztésnek is. Kenézlő kedvező adottsága a táji környezet, a település zöldfelületekbe 
ágyazottsága, a helyi mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó szolgáltató szektor jelentős szerepe, a 
településrendezési eszközök, ezáltal a Településszerkezeti Terv  javítását irányozza elő. Olyan változást javasol, 
mely a védendő értékeket erősíti, a módosításra javasolt területek rendszerét alakítja tovább.  
 
A Község földrajzi adottságai, az országos-, valamint térszerkezeti pozíciója igen kedvezőtlen, ennek szerepét 
erősítheti az V. sz. Páneurópai Korridor környezete, az ahhoz való csatlakozás lehetősége. A személy-, és 
teherforgalom nem érinti a települést, megállító kiszolgáló szerepkörrel nem bír, Sárospatak Város a kistérségi 
központ.   
A javasolt településrendezési terv módosítás hatására, annak eredményeképpen a tömb területe, a kialakuló 
szerkezet racionális és rendezett marad, és részben a jelenlegi állapotnak megfelel. 
A Hosszútávú településfejlesztési koncepcióban elhatározottak megvalósulása esetén a mezőgazdasági 
tevékenység jelentősége tovább nő a településrészen, ugyanakkor zavaró hatásokról nem beszélhetünk, mivel a 
módosításokkal érintett területek használata jelenleg is a mezőgazdasági, vagy gazdasági kereskedelmi-
szolgáltató jellegű, negatív változás nem következik be. Az igazgatási területen e módosítások, a természeti 
értékek, a védett területek és a védettségre tervezett területekben változást nem jelent. A terület beépítésre 
szánt terület lesz, a tervezett hasznosítás továbbra is az ökológiai értékekkel összhangban van, illetve a 
tervezett terület-felhasználás teljes mértékben megfelel a fenntartható fejlődés elveinek, ezért a változás e 
tekintetben is pozitív értelmű lesz. 
 
Igazgatási és belterületi határ 
1.) A település közigazgatási területe nem változik.  

� külterület, 
� belterület nem változik 

2.) A módosítás során a beépítésre szánt terület nagysága változik. 
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 

4.) Az egyes területek terület-felhasználási módját a T-2.b tervlap határozza meg. 
 
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. 
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HÁLÓZATI ELEMEI 
I. Vasútvonal 
A tervezési területet nem érinti. 
II. Gyorsforgalmi út 
A tervezési területet nem érinti. 
II. Országos külterületi főút 
A tervezési területet nem érinti. 
III. Országos belterületi főút 
A tervezési területet nem érinti. 
IV. Országos külterületi mellékutak 
A tervezési területet érinti. 
V. Országos belterületi mellékutak 
A tervezési területet nem érinti. 
VI. Helyi külterületi gyűjtőutak 
A tervezési területet nem érinti. 
VII. Helyi belterületi gyűjtőutak 
A tervezési területet nem érinti. 
VIII. Kerékpár 
A tervezési területet nem érinti. 
IX. Közúti kereszteződés 
A tervezési területet nem érinti. 

 
A TERÜLETFELHASZNÁLÁSI EGYSÉGEK VÁLTOZÁSA 

 
A település területi mutatói a terv szerint 
Az igazgatási terület, belterület nagysága     változatlan 
A tervezési területen az alábbi terület-felhasználási egységek változnak 
A településen az általános használat szerint:   (a legnagyobb megengedett szintterület-mutató) 
Má Mezőgazdasági terület - általános      -- 
14,8771 ha, összességében csökken Gksz és Eg lesz  
Gksz Gazdasági terület – kereskedelmi és szolgáltató   2,0 m2/m2 
8,8198 ha, összességében nő, Má területből 
Eg Gazdasági erdő terület       -- 
6,0573 ha, összességében nő, Má területből 
Minden egyéb terület-felhasználási egység változatlan marad.   
 

A VÉGREHAJTÁST ELŐKÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK 
 
Szerkezeti terv és Településfejlesztési koncepció megvalósulását elősegítő intézkedések 
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 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 figyelembe kell venni. 
 
A Településszerkezeti terv megvalósításával kapcsolatos egyéb feladatok 
Kenézlő Község beépítésre szánt területe a terv távlatában is jellemzően lakóterület marad, ezt kiegészítve a 
javuló közlekedési kapcsolatokból és a térség elérhetőségét és megközelítését is javító további közlekedési 
fejlesztések lehetőségeiből adódó települési és „magasabb” ellátást nyújtó szolgáltatásokkal – a kereskedelem-
vendéglátás és szolgáltatás, a térségi szolgáltatást biztosító egészségügyi ellátás, a speciális egészségügyi 
szolgáltatások, valamint az ipari és mezőgazdasági-ipari területek fejlesztése révén. 
 
1.) A gazdasági üzemi terület fejlesztése azon tömbökben, ahol a tevékenységnek hagyományai vannak. 
2.) A tervezett településfejlesztési elemek megvalósíthatósága. 
3.) A településszerkezeti tervben foglaltak megvalósítását, megvalósíthatóságát folyamatosan figyelemmel kell 
kísérni. 
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A képviselő-testület  
 
 
A Község igazgatási területére készített Településszerkezeti tervet és leírását az előterjesztésben foglaltak 
szerint megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

1. Nyírségterv Kft. által 47/2012. Tsz.-on készített Településszerkezeti tervét (T-2.b jelű) és a 
településszerkezeti terv leírását elfogadja. 

 
 
 
Kenézlő, 2014.…………….hó ……..nap 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják: 

� A Képviselő testület tagjai 
� A polgármesteri hivatal jegyzője és a belső szerkezeti egység vezetői 

 
Mel l ék l e t :  T- 2 .a ,  T - 2 .b  

H A T Á R O Z A T  T E R V E Z E T  
Kenézlő Község Önkormányzata 

Képviselő Testülete  
…/2014.(…. ….) számú határozata  

KENÉZLŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 
LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
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nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu

Web:
www.nyirsegterv.hu

Rajzszám:

Meglévő települészerkezeti terv

A  rajz  megnevezése: Dátum: Törzsszám:
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közr. tervező

 A Rendelet 41.§ véleményei alapján javított szakmai véleményezési dokumentáció.

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kenézlő Község Településrendezési Terv

T-2.a47/2013.
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LISKÁNY TAMÁS
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TT/É-15-0303

FAZEKASNÉ JÁNÓCSIK ZSUZSANNA
építőmérnök
közr. tervező

 A Rendelet 41.§ véleményei alapján javított szakmai véleményezési dokumentáció.

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kenézlő Község Településrendezési Terv

T-2.b47/2013.
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III. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZ AT, 
SZABÁLYOZÁSI TERV  

 
Kenézlő Község Önkormányzata döntött 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) és „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásainak figyelembevételével. A megfogalmazott 
módosítási feladatok a terv alkalmazása során felmerült, jellemzően tulajdonosi (építtetői) igények vizsgálatára, 
ill. a HÉSZ és a külterület szabályozási tervének az adott tömbre vonatkozó elkészítésére vonatkoznak. A 
település belterülete rendelkezik szabályozási tervvel, a külterületi építés szabályait a HÉSZ és a 
településszerkezeti terv együttesen biztosítják jelenleg. Az Állami Főépítészi Irodával történt egyeztetés alapján a 
belterületi szabályozási terv jelkulcsaival, annak kiegészítéseként kell a szabályozási tervet a tömbre elkészíteni. 
Lényegében egyedi vagy lokális hatású változtatás, mely terület-felhasználást érintő szerkezeti beavatkozást 
igényel. A módosítás a város településrendezési eszközei közül a Helyi Építési Szabályzatot, a külterület 
Szabályozási tervét érinti. A módosított szabályozási terv hatálya Kenézlő Község külterületének déli (T-1 jelű 
alaptérképeken körülhatárolt) területére terjed ki. A tervmódosítás során javasolt terület felhasználás alapvetően 
nem változtatja meg a hatályos HÉSZ szabályozását. 
 
Kenézlő-Dózsa Mezőgazdasági Zrt. (3955. Kenézlő, Malom u. 7.) mint ingatlantulajdonos, a Kenézlő külterület 
050 hrsz-ú major megnevezésű ingatlanon, gazdasági kereskedelmi szolgáltató területen végez gazdasági 
tevékenységet. A vállalkozói tevékenységét tovább folytatni, bővíteni kívánja, melyet a jelenlegi mezőgazdasági 
terület-felhasználás, beépítettségre vonatkozó előírásai ellehetetlenítenek. A vállalkozás vezetője kérelmében 
előadta, hogy a módosítással érintett tömbben a gazdasági kereskedelmi tevékenység jellemző, mezőgazdasági 
termékeket árusító üzlettel, raktárral rendelkezik, és a tervezett új terület-felhasználás révén a gazdasági 
tevékenységet tovább tudja folytatni, illetve megfelelő keretek közt fejleszteni tudja. Mindezen rendezési tervi 
módosítással képes új munkahelyeket teremteni, ezáltal a település gazdasági potenciálját növelni.    
 
Az övezeti besorolást érintő tervezett szabályozások: 
 Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági rendeltetésű épület elhelyezésére szolgáló terület a Szabályozási Terveken 
Gksz jellel szabályozott területfelhasználási egység. A gazdasági – kereskedelmi-szolgáltató – terület elsősorban 
olyan gazdasági célú ipari, szolgáltató és gazdasági épületek elhelyezésére szolgál, melyek nem zavaró 
hatásúak és telepítésükhöz a Környezetvédelmi Felügyelőség hozzájárulását megadja. A területen az OTÉK-ban 
felsorolt építmények helyezhetők el. 
 
Módosítás előtt 
Jelenlegi övezeti kód Má 
Beépítésre nem szánt terület mérete (ha) 14,881  
Minimális építési telek nagysága (m2) -- 
Maximális beépítési % (HÉSZ alapján) 3 
Építmény magasság (HÉSZ alapján) -- 
Szintterület-sűrűség (OTÉK/HÉSZ alapján) -- 
Minimális zöldfelület (HÉSZ alapján) (%) -- 
Módosítást követően 
Módosított övezeti kód Gksz Eg 
Beépítésre szánt/nem szánt terület mérete (ha) 8,8198   6,0573  
Beépítési mód (tervezett) Sz -- 
Minimális építési telek nagysága (m2) 1000 --  
Maximális beépítési % (HÉSZ alapján) 50 --  
Építmény magasság (HÉSZ alapján) 9,0  --  
Szintterület-sűrűség (OTÉK/HÉSZ alapján) 2,0 --  
Minimális zöldfelület (HÉSZ alapján) 20 --  
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H e l y i  é p í t é s i  s z a b á l y z a t  –  t e r v e z e t   
    

    

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

.../2014. (… ….) önkormányzati rendelete Kenézlő Község szabályozási tervéről és helyi építési 
szabályzatáról szóló 14/2003. (X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról  

  
Kenézlő Község Képviselő-testülete 
Kenézlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés c.) pontja alapján, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-ban biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró államigazgatási szervek és egyéb érdekeltek, az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, a környezet védelméért 
felelős szervek, - valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről 
szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
elsőfokú építésügyi hatóság, valamint véleményezési joggal megkeresett szervek: 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Észak-
magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Aggteleki Nemzeti Park 
Igazgatóság, Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-magyarországi Kirendeltség, Nemzeti Környezetügyi Intézet, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltatási Központ, Sárospataki Járási Hivatal Járási Építésügyi Hivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Földhivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
Miskolci Bányakapitánysága, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Miskolci Hivatala, Észak-magyarországi 
Vízügyi Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Főépítész, Sárospatak Város Polgármesteri 
Hivatal Jegyzője mint Általános Építésügyi Hatóság,     
továbbá Viss Község Önkormányzata, Zalkod Község Önkormányzata, Györgytarló Község Önkormányzata, 
Szabolcs Község Önkormányzata, Balsa Község Önkormányzata, Gávavencsellő Nagyközség Önkormányzata, 
Sárospatak Város Önkormányzata, Sárazsadány Község Önkormányzata 
és Kenézlő Sport Egyesület, Kenézlői „Dózsa” Vadásztársaság, "Kenézlői Óvodás Gyermekekért" Alapítvány 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
   
1.§ A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 14/2003. (X. 10.) önkormányzati rendelet 
2.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
  

A rendelet alkalmazása: 
(1) Az 1. §-ban meghatározott területen belül építési munkát végezni, területet felhasználni, továbbá telket 

kialakítani, rendeltetését megváltoztatni és ezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű 
hatósági előírások, jelen rendelet, valamint a vonatkozó Településrendezési Terv együttes 
alkalmazásával szabad.  

(2) A település területfelhasználásának szabályozását és az egyes területfelhasználási egységek 
funkcionális meghatározását a kül- és belterületre készült, az ÉSZAKTERV-PANORMÁMA Kft. által 
17/2000 tervszámon, és a Nyírségterv Kft. által 47/2013. munkaszámon készített település-szerkezeti 
és szabályozási tervek tartalmazzák.1 
 

 

                                                 
1    Az önkormányzat településfejlesztési döntése alapján 
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2.§ A Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről szóló 14/2003. (X. 10.) önkormányzati rendelet 
13.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 

Gazdasági, kereskedelmi-szolgáltatói terület – (Gksz) 
(1) A gazdasági, - kereskedelmi-szolgáltató- terület elsősorban olyan gazdasági célú ipari, szolgáltató és 

gazdasági épületek elhelyezésére szolgál, melyek nem zavaró hatásúak és telepítésükhöz a 
Környezetvédelmi Felügyelőség hozzájárulását megadja. 

(2) A területen az OTÉK-ban felsorolt építmények helyezhetők el. 
(3) Legkisebb telekterület: 1000 m2. 
(4) Zöldfelületi fedettség mértéke: minimum 20 %. 
(5) Megengedett legnagyobb szintterületsűrűség: 2,0. 
(6) Megengedett legnagyobb beépítettség: 50%. 
(7) Maximális építménymagasság: 9 m. 
(8) Beépítési mód: szabadonálló. 

 
 

Záró rendelkezések 

3. § A rendelet 2014. …………………… hó……nap lép hatályba.  

 
Kenézlő, 2014. ………………..hó…..nap 
 
 
 
 
  Hunyadi Tibor     Battáné Oreskó Éva  
  polgármester              jegyző 
 
 

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a …/2014.(… …) önkormányzati rendeletet – mely 
Kenézlő Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló többször módosított 14/2003.(X.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szól – 2014. …………….hó…….napján kihirdetem. 

 
Kenézlő, 2014. ………………..hó…..nap 
 
 
 
 
         Battáné Oreskó Éva 
                jegyző 
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Indokolás  
 
Kenézlő Község Önkormányzata Képviselőtestülete a Helyi Építési Szabályzat rendelet(tervezet)éhez 
 
Települési szinten a fenntartható fejlődés elve a gazdaság és a települési funkciók oldaláról az adottságokból 
adódó alkalmasság szempontjait, lehetőségeit, a fejlesztés oldaláról a területhasználat mértékletes, más egyéb 
területekkel egyensúlyban lévő fejlesztését tűzi ki célul. Így megfelelő jogalkotási megoldással, HÉSZ 
módosítással, annak rendelkezései közé beépíthetők a fenti elképzelések. 
 
Kenézlő Község Településrendezési Terve, a 2003. évi XXVI. tv.-el jóváhagyott Országos Területrendezési Terv 
és a B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés által elfogadott Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Terve 
előírásainak figyelembe vételével készült.  
 
Az Étv.-ben településrendezés jogintézményeiként megfogalmazott, a tervek végrehajtását szolgáló előírások 
szerepelnek, másrészt az ágazati előírásokból származó korlátozások, melyek területi érvényességét a 
szabályozási terv keretében kell meghatározni. A javasolt módosítás az európai uniós jogból eredő 
kötelezettségekkel összhangban áll. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettség alapján:  
A jogszabály tervezetét az Európai Unió alapját képező szerződések vagy valamely uniós jogi aktus 
rendelkezései alapján, az Európai Unió egyes intézményeinek és tagállamainak, vagy az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes más államnak előzetesen bejelentésre vagy egyéb véleményezésre 
(a továbbiakban együtt: előzetes bejelentés) nem kell megküldeni. 
 
 
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 lakossági, és 
befektetői igényeket. Rövidtávon célszerű a Város szabályozási elemeinek teljes felülvizsgálata, új digitális 
alaptérképre történő feldolgozása. Mindezen célok megvalósításához az állami, az önkormányzati és a 
szolgáltató szereplők rugalmas, gyors együttdolgozása szükséges. Az építési jogszabályok az előző 
településrendezési terv óta számos elemükben, 2013. január 1.-től pedig alapvetően megváltoztak. Módosított 
építési törvény lépett életbe, amelynek kapcsán megváltoztak a végrehajtáshoz kötődő rendeletek és az OTÉK 
is.  
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A településrendezési tervek tartalmáról és az egyeztetési eljárásról hatályba lépett „a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai új 
jelkulcsrendszert vezetettek be. Az előző jogszabályok szerint készült tervek 2018. december 31.-ig lesznek 
használhatók. A fenti jogszabályok, valamint a város életében, lehetőségében – az előző terv óta – történt 
változások tették szükségessé Kenézlő Község településrendezési tervének felülvizsgálatát, módosítását. Az 
Étv. szerint – a településrendezés alapvető célja, hogy a települési környezet rendezettebbé, azaz 
komfortosabbá, működőképesebbé, egészségesebbé, biztonságosabbá és esztétikusabbá váljon. 
II. Társadalmi hatások összefoglalása 
Elsődleges hatások: 
Az elvárt eredmény az, hogy a gazdasági területek kialakításával, az előírások helyi építési szabályzatba történő 
illesztésével, az építési lehetőségek köre bővüljön, vállalkozások újabb fejlesztő beruházásokba kezdjenek. 
Másodlagos hatások: 
Az elvárt eredmény az, hogy a beruházások megvalósítása esetén, helyi vállalkozások támogatása, újabb helyi 
munkaerő alkalmazása elsődleges szempont legyen.  
III. Társadalmi költségek 
Nincs olyan konkrét társadalmi csoport, amelyekre nézve hátrányt okozna a szabályozási terv módosítása, 
gazdasági terület bővítése. A tervezett módosítás kismértékű intenzitásnövekedést okoz. 
IV. Költségvetési hatások 
Nincs azonnal jelentkező kötelező költségvetési kiadás, viszont pályázatok, kedvezőbb beépítések révén az 
ingatlantulajdonosok a tömbben tervezett beruházásokat el tudja végezni. 
V. Egészségügyi hatások 
A védelmi eszközök beiktatásával, illetve a lakóterülettől való jelentősebb távolság miatt a városlakók 
közérzetében változás nem következik be.  
VI. Környezeti hatások 
Nincsenek káros környezeti hatások, a környező ökológiai folyosó védelme a betervezett gazdasági erdő által, 
illetve az alkalmazandó napjainkban elérhető legjobb technológiai lehetőségek alkalmazásával, a gazdasági 
kereskedelmi és szolgáltató területek környezeti hatásai minimálisra csökkenthetők. A területek egy részének 
további használata a jelenlegi terület-használat folytatásának tekinthető. 
 
Az igénybe vett eszközök 

 
Jogalkotás 
Az előterjesztés alapján a települési önkormányzat helyi jogszabályt alkot. Ezzel az építés helyi rendjét, a 
tervezett beépítésre nem szánt terület tekintetében módosítja a közösségi-vállalkozói érdekeknek megfelelően, 
melyet a helyi építési szabályzatban érvényesíteni kell. A területre készített előírásokat a városi HÉSZ-be 
egységes szerkezetbe be kell illeszteni. A rendelet mellékletét képező szabályozási tervet a Város érvényes 
Szabályozási tervébe szintén be kell illeszteni. 
 
Egyéb intézkedés 
A kijelölt területen is célszerűnek látszik a mindenkori költségvetés helyzetétől függően az Önkormányzat 
szerepét erősíteni a tulajdonviszonyok terén, vagy pályázatokkal, és egyéb forrásból a terület infrastruktúrájának 
fejlesztését vállalkozó által biztosítani. A közérdekből történő kötelezettségvállalások szabályait meg kell alkotni.  
 
Alternatívák 
Kisléptékű módosítás segítségével, az érintett tömb szabályozásának módosításával a mezőgazdasági 
funkciónak megfelelő ingatlanok beépítését, megközelítését meg lehet oldani, a beépítés feltételeit 
nagymértékben lehet javítani. Az ingatlan további megosztását tulajdonosok nem tervezik, az ingatlanok 
intenzitása a beépítésre szánt terület tekintetében változik.      
 
A város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójához, illetve a gazdasági programjához való viszony 
A Koncepcióhoz való viszony a fentiekben tárgyalásra került. A város gazdasági programja a beruházások, a 
munkahelyteremtés ösztönzését, a helyi eszközökkel való segítését irányozza elő. E nélkül az előterjesztés 
nélkül nem lehet az tervezett beruházást megvalósítani, pályázatot benyújtani, mely további helyi munkaerő 
foglalkoztatását teszi lehetővé. 
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 Előzmények, egyéb kapcsolatok 
 
Kérelmezők azzal a kéréssel fordultak Kenézlő Község Önkormányzatához, hogy településrendezési 
eszközökkel tegye lehetővé ingatlanjaik további hasznosítását – gazdasági-kereskedelmi és szolgáltató terület-
felhasználás –, illetve közvetlen környezetében gazdasági erdő kijelölését. Tárgyi és a környező ingatlanokon 
jelenleg ezen terület-felhasználás a jellemző. A módosítással érintett ingatlanok egy része mezőgazdasági 
művelésből régen kivont területek. A beruházásokat a tulajdonosok munkahelyteremtő beruházása indokolja, 
mely a terület alapvető rendeltetéséhez szervesen kapcsolódik, ahhoz mindenben jól alkalmazkodik.   
 
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 terület komplexitásának kihangsúlyozása, a pozíciója kiemelése szükséges. A 
településtestből való megközelítés javítása, a további közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a 
környezeti kultúrára és a munkakultúrára való pozitív hatások előtérbe állítása kívánatos. A 
munkahelyteremtés, a megélhetés feltételeinek javítása, a községlakók jobb közérzetének 
biztosítása, az élhető község szempontjainak az érvényre juttatása. 
Az előterjesztő részéről nyilatkozik A polgármester, vagy az általa kijelölt 

személy(ek) 
Van-e kommunikációs kényszer van/célszerű 
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 A Rendelet 41.§ véleményei alapján javított szakmai véleményezési dokumentáció.

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kenézlő Község Településrendezési Terv

T-3.a47/2013.
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IV. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK  

 
K ö z l e k e d é s i  m u n k a r é s z  
 
A rendezési terv módosítás nem érinti a közlekedésfejlesztést, aszfalt burkolatú utat, a meglevő útcsatlakozások  
kiépítettek (fényképmelléklet), a szabályozási szélesség nem kerül felülvizsgálatra. A szabályozási területen 
kialakított közlekedési létesítmények műszaki paramétereit a tervezéskor érvényben levő Útügyi Műszaki 
Előírások és hatályos törvények, jogszabályok előírásainak megfelelően kell megvalósítani. A közlekedési utak 
az UT 2-1.201:2008 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás alapján kerültek tervezési osztályba 
sorolásra, a környezeti körülmény és tervezési sebesség az adott fejlesztés megvalósításakor határozandó meg.     
 
A terület 38114 - Zalkod bekötő út szelvény: 4km + 70 m –es szelvényénél közvetlenül megközelíthető. A 
mellékútról történő befordulást követően a további közlekedés a telken belül kiépített belső utakon történik. A 
telephelyen belül 4,5-5 m széles aszfalt utak vezetnek a telep különböző helyszíneire.  
 
A telep teljes kiépítését szolgáló csarnoképület(ek) építési, engedélyezési tervének dokumentációjában a major 
igényeinek, feltételeknek megfelelően sor kerül a belső úthálózat tervezésére.  
 
A településrendezési tervben nem szükséges a telken belüli utak, úthálózat kötelező érvényű szabályozása, 
ezért a tervezett – részben meglévő – úthálózatot a telekalakításhoz hasonlóan nem kötelező, hanem javasolt 
elemként szerepeltetjük. 
  
A közösségi közlekedés a telephelyet nem érinti, a gyalogos és kerékpáros közlekedés a telep területén belül a 
közlekedési utakon megoldható. A gépjármű elhelyezés, parkolás mind a szállító járművek, munkagépek, mind 
pedig a dolgozók, a személyzet gépkocsijai részére a telep területén kell biztosítani. 
 
K ö r n y e z e t v é d e l e m ,  t á j r e n d e z é s  m u n k a r é s z   
 
A fenntartható fejlődés és környezeti állapot megóvását biztosító fejlesztés elemeit a terv tartalmazza. A 
tervjavaslat a kijelölt terület esetében alapvetően megfogalmazza azokat a célokat, igényeket, amelyek a 
fenntartható fejlődési folyamatok (a zöldterületi, gazdasági, társadalmi, települési és természeti értékek) 
generálói, biztosítékai lehetnek. A természeti erőforrásokkal való racionális gazdálkodást annak érdekében, hogy 
a települési és természeti környezet terhelhetősége, eltartó képessége és a társadalmi szükségletek kielégítése 
összhangban maradjon. A területek települési és környezeti vonatkozásban rendelkeznek azon adottságokkal, 
amelyek a terhelhetőségi mutatók tekintetében lehetőséget adnak a célirányos fejlesztések megvalósítására. 
Jelenlegi állapot szerint a tervezési területen a beépítésre szánt terület gazdasági-kereskedelmi szolgáltató 
terület.  
 
A tervezett laza beépítés során szerkezetileg nagyobb területeket alakítunk ki a település e részén. A nagyobb 
területkialakítás kedvező a mezőgazdasági vállalkozás telephelyének további bővítéséhez. A terület 
mezőgazdasági célokra történő hasznosítása kedvező az országos közúthoz közeli fekvése miatt, jelenleg is 
infrastruktúrát igénylő mezőgazdasági tevékenység folyik a területen.  A terület az alábbiakkal jellemezhetők: 

�  A terület szennyeződés érzékenységi vonatkozásában a 7/2005.(III.1.)KvVM r.-el módosított 
27/2004.(XII.25.)KvVM r. 1. sz. melléklete szerint érzékeny vízminőségi kategóriába tartozik.  

� A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján 
„az ország többi területe” 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol 
vonatkozásában, valamint PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) 
esetében „F”, szilárd (PM10) vonatkozásában „E”, PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában „D”, 
talajközeli ózon tekintetében „O-I” zónacsoportba tartozik. A területen a környezeti levegő megfelelő 
terhelhetőségi tartalékkal rendelkezik. 

� A területre érvényesek az országos besorolások, minőségi értékek.  
� A szabályozási tervben megadottakkal összhangban az övezetek konkrét kialakítása, telekalakítása és 

engedélyezése során el kell végezni a beépítéssel közvetlenül érintett terület örökségvédelmi 
felmérését, feltárását, a beépíthető területek lehatárolását.  

� A terv elhatározásait a szabályozási terv is rögzíti. 
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A módosítás alapvetően az infrastruktúra biztosítása, a talaj,- felszín alatti víz valamint levegőterhelés 
nagyságrendje vonatkozásában kívánnak, illetve követelnek meg fokozottabb odafigyelést mind a 
tervezés/kivitelezés, mind az engedélyezés/működési fázisban. A terület és környezete az országos ökológiai 
hálózat részét nem képezi, megfelelő műszaki létesítmények tervezésével, engedélyezéssel kapcsolatos 
terheléseket határérték alatt kell tartani. 
 
Levegőtisztaság-védelem 
A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján „az ország 
többi területe” 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol vonatkozásában, valamint 
PM10 Arzén (As), PM10 Kadmium (Cd) PM10 Nikkel (Ni) PM10 Ólom (Pb) esetében „F”, szilárd (PM10) 
vonatkozásában „E”, PM10benz(a)piren (BaP) vonatkozásában „D”, talajközeli ózon tekintetében „O-I” 
zónacsoportba tartozik. 
Jelentősebb ipari üzem nem található a településen. Összességében elmondható, hogy a község 
levegőkörnyezeti állapota megfelelő, a módosításban megadott fejlesztéshez elegendő terheltségi tartalékokkal 
rendelkezik. A település levegőminősége megfelelő.  
 
Zaj- és rezgésvédelem 
A tervmódosítással érintett területek zajvédelmi besorolásai az eltelt időszakban nem változtak. A zajvédelmi 
szabályozásban bekövetkezett módosítások alapján a környezeti zaj határértékeit a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM 
együttes rendelet (a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) tartalmazza, illetve a 
rendezési terv zajvédelmi megalapozásában a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet alkalmazandó.  Legnagyobb 
terhelése az országos közútnak van, a települést érintő átmenő forgalom nem jelentős. Távlatban az átmenő 
forgalom elmaradása miatt további forgalomnövekedés nem prognosztizálható. Ezzel a bel-, és külterület távlati 
terheltsége nem fog növekedni.   
 
Talajtani állapot 
A tervezési területek geológiai adottságai, a meglévő és kialakult talajállapotok, a talajhasználat a terv 
időszakában, érdemben nem változtak. A módosítás a talajösszetételt, annak mechanikáját természetesen nem 
érintik. A talajhasználat és a talaj-igénybevétel a módosítás jellegéből adódóan kismértékben változik a jelenlegi 
beépítésre nem szánt területek beépülésével. Annak, hogy a módosítás kapcsán fejlődő terület ne okozzon 
talajterhelést, degradációt, a terület felhasználási jellegnek megfelelő rendeltetésszerű és annak kímélő 
használata a feltétele. 
 
Vízvédelem 
A terület a 7/2005.(III.1.)KvVM rendelettel módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. értelmében felszín alatti vizek 
vonatkozásában érzékeny kategóriába tartozik. A területen felszínközeli rossz talajadottság, valamint a talaj és 
talajvíz szennyezés fokozott kockázata miatt továbbra is elsőrendű feladat a hálózati szennyvizek kezelés utáni 
elhelyezése. A község területén a rendezési terv távlatában az alapállapotok nem változtak.   
 
Természetvédelem 
A jelen módosítás külterületi változás közvetlenül természetvédelmi területet nem érint. A tervmódosítással 
kialakuló terület-felhasználások előre becsülhetően jelentősen nem változtatják a település-szintű biológiai 
aktivitásérték mutatót. A változás ellensúlyozása a területen tervezett módosítással biztosítható.   
 
Szennyvízelhelyezés  
A városban a kiépített közüzemi csatornahálózat nem fed le minden területet. A tervmódosítás azzal számol, 
hogy a teljes közművesítésig az előírásoknak megfelelő közműpótlók használatát engedélyezi. A módosított 
terület szennyvízelvezetése egyedileg megoldható (egyedi zárt gyűjtő) a környéken szennyvízhálózat nem 
található.  
 
Csapadékvizek  
A község területén csapadékvizek elhelyezése nem változott. A csapadékvíz-elvezető rendszert nyílt és zárt 
medrű hálózat alkotja. A hálózat állapota elsősorban a lakóövezetek vízmentesítését biztosítja.   
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Összegzés 
Belterületi övezetben illetve annak közvetlen környezetében távlatban nem kaphat engedélyt az OTÉK, a 
környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(II.14.) 
Korm. r., a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mindenkor érvényben lévő 
jogszabályok alapján előírt környezetvédelmi követelményeknek megfelelni nem tudó tevékenységek, 
területhasználatok, különösen a határértékekkel kevésbé szabályozott szagos, bűzös tevékenységek.   
 
A vonatkozó rendeletben megadott szempontok alapján a várható környezeti hatások az alábbiak szerint 
értékelhetők:  
A környezeti hatások a tervezett területhasználat megvalósulása során tekintendők mértékadónak, állandónak és 
időben hosszabb távúnak. A hatások a jelenlegi, ismert mértékkel és gyakorisággal jelennek meg a 
környezetben. Környezetkárosító, irreverzibilis hatással nem kell számolni. A hatások mértéke számítható 
hatásterületű, közigazgatási, vagy országhatáron átterjedő kockázattal járó hatást nem jelentenek. A 
területhasználatból eredően nem várható sem környezeti kockázatú hatás, sem a területhasználatból eredő, az 
átlagos egészségi, baleseti és környezetbiztonsági viszonyokat fokozottabban veszélyeztető, meghaladó hatás. 
A környezethasználatból eredően kijelenthető, hogy a lakosság és a természeti környezet veszélyeztetése nagy 
biztonsággal kizárható. A hatások így nem veszélyeztetnek védett területet, létesítményt, vagy élőlényt. A 
fejlesztés és a megvalósítás (mint azt a szerkezeti és szabályozási terv is célként fogalmazza meg) a települési 
és természeti környezeti, gazdasági és infrastruktúrális és geopolitikai helyzetének az élénkítését, javítását 
célozzák.  
 
A tervmódosítás települési környezetre gyakorolt hatása (a lokális környezeti alaphelyzet változásától eltekintve) 
a bel,- külterület vonatkozásában általában nem minősülnek jelentősnek. Működésre vonatkozóan a 
314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet szerint a hatások pontos feltárása érdekében előzetes vizsgálat vagy 
hatásbecslés lehet indokolt. 
 
K ö z m ű v e k ,  t á v - ,  é s  h í r k ö z l é s  m u n k a r é s z  
  
Csapadékvíz elvezetés javaslat 
A település területén részlegesen kiépített csapadékvíz elvezető hálózat üzemel, melynek üzemeltetője a 
települési önkormányzat. Az ellátatlan, lefolyástalan területeken a felszíni vízelvezetés részére víznyelővel ellátott 
szikkasztók kiépítését javasoljuk. A tervezési területen keletkező csapadékvizek ártalommentes elhelyezését 
ingatlanon belül kell megoldani. A tervezett módosítások nem érintik a csapadékvíz-elvezetés kérdését. 
 
Ivóvízellátás javaslat 
A módosítással érintett területek ivóvízzel történő ellátása biztosított.  A tervezett módosítások egyéb tekintetben 
nem érintik az ivóvízellátás kérdését. 
  
Szennyvízelhelyezés javaslat 
Közmű-pótló műtárgy elhelyezése megengedett, a tervezett módosítások ezért nem érintik a szennyvíz-elvezetés 
kérdését. 
 
Hírközlési javaslat 
A távbeszélő-hálózat jelenleg a szerencsi primer körzethez tartozik. A meglévő távbeszélő állomások távbeszélő 
központon keresztül 47-es körzetszámmal kapcsolódnak a hazai és nemzetközi távhívó forgalomba. A helyi 
hálózatbővítések az ún."önerős hálózatbővítés" keretén belül létesített célhálózatra épültek. A távközlési 
rendszer kapacitása kielégítő, figyelembe véve a környező települések igényeit – még terhelhető. A település 
távbeszélő előfizetői tehát automata központ segítségével kapcsolódnak be az országos és nemzetközi távhívó 
hálózatba. A központ analóg előfizetők kiszolgálását teszi lehetővé, ISDN hozzáférések létesítését a központ 
mellé telepített átvitel technikai berendezés segítségével oldották meg. Folyamatban van az analóg központ 
digitális központtal történő kiváltása, ezáltal a település előfizetői is igénybe tudják majd venni a digitális 
központokra jellemző kényelmi szolgáltatásokat. (Hívásvárakoztatás, hívás átirányítás, hívószám kijelzés, 
konferenciabeszélgetés, stb.)   
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A községben a helyi hálózat a távbeszélő, ISDN és bérelt vonali igények kielégítésére egyaránt alkalmas. A 
hálózat telítettségét és a területen várható bekapcsolódási igényeket folyamatosan vizsgálják, szükség esetén 
minimális hálózat építésre lehet számítani. A településen a hálózat kiépítettségét figyelembe véve a jelentkező új 
igények döntő többsége leágazás építéssel kielégíthető, így a hálózatban a következő években jelentős 
beruházást nem tervezünk.  A telefonálási szokások és az internet hozzáférés (okos telefonok) is egyre inkább a 
mobil szolgáltatás irányába tolódnak. Kellő térerő biztosított a Vodafone,Telenor ,T-mobile szolgáltatók részéről. 
Jelentősebb fejlődést csak az FTTH rendszerű optikai hálózat építése jelentene, de ezt csak megfelelő igény 
esetén gazdaságos megépíteni, ami egy Kenézlő méretű település esetében még nem jellemző. A város 
külterületén lévő lakott helyeken, illetve az üdülő területen felmerülő távbeszélő igényeket a távközlési szolgáltató 
vezeték nélküli eszközökkel elégíti ki. Ugyanez vonatkozik a belterületen is olyan helyekre, ahol esetleg a hálózat 
meglévő kapacitása nem elegendő a felmerülő igények kielégítésére. A tervezési terület vezetékes távközlési 
hálózat által ellátott, a terület javasolt bővítése esetén is tudja biztosítani a felmerülő igényeket. 
 
A településen jelenleg nincs üzemelő KTV hálózat. A földi sugárzású rádió és televízió műsorok a településen 
megfelelő minőségben vehetők, a digitális átállás megtörtént. Ezt követően vezetékes KTV hálózat létesítésére a 
jelenleginél is kisebb lehet az igény. 
  
Katasztrófavédelmi javaslat 
A település jelenlegi úthálózata olyan paraméterekkel rendelkezik, amely alkalmas tűzoltó járművek, valamint 
műszaki mentést végző gépjárművek közlekedésére. A jelen módosítással érintett rész szabályozási szélességi 
méretei az átsorolást követően nem változnak, a műszaki paraméterek, mint útszélesség, gyalogos közlekedés 
kialakítása rendszerezik az egyes közlekedési útvonalakat, jobban segítik a tűzoltójárművek közlekedését. Az 
építmények megfelelő közúti kapcsolata biztosított, illetve a tervezés során biztosítható, az úthálózat megfelel az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak. A településrendezési terv az érvényes törvények, rendeletek, 
MSZ és ágazati szabványok figyelembe vételével készült el, melyeknek az előírásait betartja.  
Ezek közül a legjelentősebbek, a(z):  

� 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, az Országos településrendezési és Építési Követelményekről  
� 1996. évi XXXI. Tv., a tűz elleni védekezésről rendelkezve  
� 28/2011.(IX.6.) BM. rendelet: az Országos Tűzvédelmi Szabályzat /OTSZ/ 

A fentiek előírásait a terv készítése során alkalmaztuk. A tervben szereplő építési övezetek tűzvédelmi feltételeit 
(az építmények megközelítése, az oltóvíz mennyisége és nyomása, a tűzjelzés vonatkozásában stb.) biztosítja. A 
tűztávolság betartására, a tűzoltás eszközeivel a létesítmények megközelítésére – az OTÉK előírásait megtartva 
– a Helyi Építési Szabályzat vonatkozó pontjaiban tesz kötelező intézkedéseket. Az övezeten belüli építményekre 
vonatkozó tűzvédelmi előírásokat az építési engedélyesési eljárások során kell konkrétan meghatározni és 
betartani. (pld. A tűzállósági fokozat, tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűztávolság, tűzszakasz, oltás módja, 
oltóvíz, oltókészülék, nyomás, menekülési és mentési út). 
 
1. Az építmények megközelíthetősége:  
A veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz 
oltása érdekében, a tűzoltóság vonulása és működése céljára az építményhez olyan szilárd burkolatú felvonulási 
utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek rendszeres közlekedésére, és 
működésére. A gazdasági és a lakóterületi tömbökben az előbbiek területigénye biztosítva van. Az 
önkormányzati közút már a vizsgálatok idején is kétirányú forgalomra kiépített, min. 4,0 m burkolat, és nagyobb, 
mint 6,0 m szabad űrszelvény méretűek. A terv szerinti helyeken a nyomvonalak korrekcióra kerülnek / új, 
átépített kereszteződés, új nyomvonal épül /, és a tervezett új burkolatok is kielégítik az MSZ 595 vonatkozó 
előírásait. A tömbök megközelítésére a már kiépített, és tervezett utak megfelelőek. A jelenlegi út a kiépítettsége 
és a műszaki paraméterei alapján megfelel az MSZ 595-1:1986 szabvány 2.23 pontjában követelményként 
előírtaknak: 
A legfontosabb utakra 
vonatkozóan nevesítve, az út neve  

Jelenlegi állapot  Tervezett  

Országos közút: 
- 38114.sz. fkl. út 
 
 
 

20-22 m-es szabályozási szélesség, II. 
rendű országos közút 
 
 
 

20-22 m-es szabályozási szélesség, 
átlagos burkolt út, 7 m burkolat-
szélességűek, meglevő vízelvezetés-
sel, tüzivízcsappal, egyéb közmű-
vezetékekkel megfelelnek  
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A felvonulási út, terület, valamint a közforgalmú utak tervezésére az ME-07- 3713:1994 műszaki előírás és a 
2/1999.(I.18.) KHVM. rendelettel módosított 20/1984. (XII.21.) KM. rendelet alapján kell a tervezés további 
fázisaiban figyelemmel lenni. A tervben minden építési telek közterületi útról megközelíthető. A közterületeken 
tervezett utak, megerősített járdák és gyalogos utak az utak tervezésére vonatkozó szabvány szerintiek.  A 
közműhálózat nincs kiépítve a terület vonatkozásában, kiépítése megoldható a városi hálózatra csatlakozással. A 
telkeken belül a csapadékvizeket visszatartással és tárolással a tűzoltásra is figyelembe vesszük. Úgy a tervben, 
mint az Építési Szabályzat Előírásai között biztosítva van terület a tűzivíz-csapok elhelyezésére, és a 
megközelítésére, az építési és használati követelményekre.  
 
2. Az oltóvíz ellátására vonatkozó adatok (az OTSZ. 46-55.§.)  
A településen az oltóvíz – nyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzatok feladata. A gazdálkodó 
tevékenységet folytatók az általuk működtetett létesítmények oltóvíz-ellátásáról saját maguk kötelesek 
gondoskodni. Általános elvként fogalmazható meg, hogy az oltóvíznek, illetve az oltóvíz kivételi helyeknek a 
létesítmény, az építmény tűzoltás-taktikai helyein kell lennie.  Az oltóvíz biztosításának legfontosabb szempontjai:  

� a vízszerzési hely megközelíthetősége a tűzoltó járművel  
� az oltóvíz intenzitása a mértékadó tűzszakasz figyelembe vételével (OTSZ.46.§ (5) bek.)  
� oltóvíz folyamatossága, időtartama a számított vagy a normatív tűzterhelés alapján (MSZ 59567) lett 

figyelembe véve  
� a vízvezeték hálózat belső átmérője min. 100 mm legyen  
� kitolási nyomás a tűzcsapnál 200 mm²-es a kiáramlási keresztmetszetnél a tűzveszélyességi osztály 

figyelembevételével (OTSZ.48.§.(1)bek.) szerinti  
� tűzcsapok száma, elhelyezése (OTSZ. 49.§.) szerint a konkrét létesítmény megépítése /engedélyezése/ 

esetén területileg lehetséges.  
Egyedi épületeknél (nagyobb raktár, csarnok és gyártóüzem) sprinkler rendszer építendő ki az építményeknek 
megfelelő méretben.  
3. Tűzjelzést szolgáló megoldások:  
Az 1996.évi XXXI. tv. / míg korábban az OTSZ. 41-45. §, MSZ. 9785 részletesen tárgyalta / betartásra került.  A 
terv területén a telefonellátás megfelelő, nyilvános állomások is vannak, Illetve a később kialakítandó tömbökben 
a T-Com kiépíti. Tűzjelző berendezés telepítése és bekötése a tűzoltóság ügyeletéhez az építési engedélyezési 
eljárás során határozható meg. A kiépített T-Com alépítmény és a telefonhálózat az előbbit biztosítja.  
 
4. Csatornahálózat  
Az OTSZ 36. §. (1-2) bekezdése alapján közcsatornákba éghető gázt, gőzt vagy folyadékot tartalmazó 
szennyvizet bevezetni nem szabad, illetve víz – zár beépítésével a csatornahálózat berobbanás elleni védelmét 
biztosítani kell. 
 
5. Egyéb előírások 

� Tűzjelzés céljára a településen mindenki által igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell 
üzemben tartani. 

� A tűzoltóság vonulása és működése érdekében az építményekhez olyan utat és területet kell biztosítani, 
amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működtetésére. 

� A tűzoltási felvonulási területen, valamint a tűzoltói tűzbeszerzési helyeken gépjárműparkolót kialakítani 
nem lehet. Ezeken a területeken a parkolási tilalmat táblával vagy aszfaltfestéssel jelölni kell. A tűzoltási 
felvonulási területen elhelyezett tűzcsapok 1,5 méteres körzetén belül gépjármű nem parkolhat, és ezt 
jelölni kell. 

� A tűzoltási felvonulási területet megközelítő tűzoltási felvonulási útnak olyannak kell lennie, hogy a 
tűzoltó gépjárművek (emelők) a helyszínt biztonságosan, tolatás nélkül el tudják hagyni. 

� Az épületek megközelítését szolgáló utakat, valamint a tűzoltási felvonulási utat és területet 
elsődlegesen közterületen keresztül kell biztosítani. Kivételes esetekben a tűzoltási felvonulási terület 
saját telken, létesítményen belül is kialakítható. 

� A településen és a létesítményben a mértékadó tűzszakasz területére meghatározott vízmennyiséget 
vízvezetékről vagy tüzivíztároló medencéből kell biztosítani. 

� Település, valamint létesítmény létesítése vagy bővítése esetén az oltóvizet az egyes szakaszok 
használatbavételével egyidejűleg kell biztosítani. 
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� A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogy az tűzoltó gépjárművel mindenkor megközelíthető, az 
oltóvíz akadálytalanul kivehető legyen. 

� A településen és a létesítményben az oltóvizet is biztosító vízvezeték-hálózat belső átmérőjét az oltóvíz-
intenzitás és a kifolyási nyomásigény alapján, valamint a közműrendszer kialakítását is figyelembe véve 
kell méretezni. Egyirányú betáplálás esetén a vezeték legalább NA100, körvezeték esetén pedig 
legalább NA80 legyen. 

� A településen és a létesítményben – a jogszabályban foglaltak kivételével – az oltóvizet vezetékes 
vízellátás létesítése esetén föld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani. 

� A tűzcsapok telepítési helyét az I. fokú tűzvédelmi hatósággal egyeztetni kell. 
� A tűzcsapoknál a tűzoltó gépjárművek részére úgy kell felállási helyet biztosítani, hogy azok mellett 

legalább egy sáv közlekedési út maradjon. 
� Kenézlő település, a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni 

védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011.(XII.29.) BM rendelet módosítására kiadott 
61/2012.(XII.11.) BM rendelet 1. melléklete alapján I. katasztrófavédelmi osztályba sorolt. Ennek 
megfelelően – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 234/2011.(XI.10.) Korm. rendelet 2.sz. mellékletében 
foglaltakat figyelembe véve – az elégséges védelmi szint biztosítása érdekében, szükséges a lakosság 
riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása feltételeinek biztosítása. 

 
Villamos-energia ellátás 
A középfeszültségű hálózat Kenézlő Községben 20 kV-os feszültségszinten elégíti ki az energiaigényeket. A már 
beépített területeken, a meglévő hálózat rekonstrukciójakor, illetve a hálózatépítéssel járó felújítás során, a 
földalatti vezetést kell előtérbe helyezni. A rendszerek fejlesztésénél minőségi megjelenítésre kell törekedni, az 
utcák arculatának javítása érdekében.  A terület ellátása megoldható, ezért a tervezett módosítások nem érintik a 
villamos-energia ellátás kérdését. 
 
Környezetalakítási javaslat 
Örökségvédelem 
A település bármely területe potenciális lelőhelyként kezelendő. A tervi időszakban e téren nem volt változás. A 
módosítások kis területekre vonatkozóan földmunkákat is feltételeznek. Ebben az esetben nem zárható ki 
régészeti, örökségvédelmi értékek, leletek előfordulása. Erre vonatkozóan a beépítések során a törvényi 
előírások szerint kell eljárni. Ez minimálisan régészeti felügyelet igényét jelenti. A rendezési terv módosítása a 
kulturális örökségvédelem által jegyzett régészeti területeket, és az építészeti örökség részét képező épületeket, 
építményeket nem érinti. A tervezéssel érintett terület nem érint védett településképet, védett településszerkezet.   
 
Építészeti karakter 
A módosítással érintett területet a mezőgazdasági major területekre jellemző vegyes építészeti karakter jellemzi, 
mely a településrészen kialakult állapotok elsődlegességét tükrözik. Ezzel összefüggésben törekedni kell az 
ésszerű tájhasználatra. A kijelölt gazdasági területeket a tényleges igények figyelembevételével fokozatosan 
célszerű beépítésre szánt területté minősíteni.  
 
Településkép-védelmi javaslat 
A tervezett változtatások a településkép feltárulására csak igen kismértékben vagy közvetve vannak hatással.  A 
település belterületéhez közeledve a településkép feltárulása a módosítással érintett tömb vonatkozásában 
rendezést, óvatos beavatkozást igényel. A bevezető utak mentén ezért részben a szabályozás eszközével élve, 
útkereszteződések, csomópontok környezetében, másrészt az út mentén végig tájépítészeti megoldásokkal kell 
a megfelelő településkép kialakulásának feltételeit megteremteni. Erre jó eszköz lehet a nagyobb léptékű, 
egybefüggő, építészeti gondolatot tükröző mezőgazdasági-üzemi terület beépítése, és az azt keretező 
zöldsávok. 
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Javaslatok: 
• A területfejlesztés elhatározásai a szerkezeti és szabályozási terv alapján biztosítható. 
• A környezetvédelmi követelmények teljesülése érdekében a szerkezeti és szabályozási terv előírásait 

be kell tartani, illetve a beépítés es környezethasználatot az elvárható legjobb módon kell biztosítani. 
• A terület beépítése során törekedni kell a felszín morfológiai sajátosságainak maximális megőrzésére. 
• Az övezet területén mezőgazdasági tevékenységek csak a környezetvédelmi előírások betartásával 

működhetnek, környezetzavaró telekhasználat, illetve tevékenység nem engedélyezhető. A felmerülő 
környezetvédelmi igényeket, követelményeket az övezeten, vagy az ingatlanon belül kell biztosítani. 

• Az ingatlanok, utak es parkolók fásítását a biológiai aktivitásérték biztosítása mellett kell megvalósítani. 
A területen csak szennyezetlen csapadékvizek szikkaszthatok el, vagy táplálhatok befogadóba. 

 
Hulladékgazdálkodás  
A község területén kialakult hulladékgazdálkodási rendszer működik. A heti gyakoriságú járattal üzemeltetett 
hulladékgyűjtő rendszer a települési szilárd hulladékokat regionális központba helyezi el. Az új területhasználat 
következtében kismértékben a napi tartózkodásból adódóan jelenik meg a jelenleginél többlet települési szilárd 
hulladék. Ennek gyűjtésére és kezelése a kialakult rendszer, illetve a terület-használók hulladékgazdálkodási 
kötelezettségei alapján biztosítható.  
  
Z ö l d f e l ü l e t i  r e n d s z e r e k  m u n k a r é s z  
 
A tervezési területek környezetében a zöldfelületi rendszerek elszórtan, szigetszerűen helyezkednek el. A 
tömbökben tervezett módosításokkal rendszerré szerveződésüket, kapcsolódásaikat a sávos zöldfelületek, 
(hangsúlyos fasorok, csatornák rendszere) mellett jelentős zöldfelülettel rendelkező üzemi területek és gazdasági 
erdősávok is jelentős részben biztosítják. A terv szerinti háromszintű növényállománnyal, fejlesztésekkel, 
utcafásításokkal rendszerük kiegészül, melyek az érintett települési terület zöldfelületi rendszerének fő elemei. 
Elsősorban rekreáló és pszichikai hatásuk, községkép formáló, városesztétikai jelentőségük nagy, kondicionáló 
hatásuk pedig növényállományuk függvénye. 
A módosítással érintett terület környezetét érintő hatások előrejelzése a közvetett módon hatást kiváltó tényezők 
fellépése esetén, és javaslatok a hatások kivédésére: 

� új környezeti konfliktusok és problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére: 
− A napjainkban elérhető legjobb technológiai lehetőségek alkalmazásával a mezőgazdasági 

üzemi területek környezeti hatásai minimálisra csökkenthetők. 
− A tervezési terület ütemezett kialakítása során, az ökoszisztémákra kifejtett hatások 

mérsékelhetők. 
� környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy 

korlátozására: 
− A mezőgazdasági üzemi területek körüli zöldfelületi elemek (véderdő, kötelező zöldfelületi 

elemek) alkalmasak a hasonló területek tulajdonosainak, valamint a lakosság környezeti 
kultúrájának fejlesztésére. 

� olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj 
eltartó képességéhez alkalmazkodtak: 

− A megmaradt mezőgazdasági vállalkozások támogatásával, a helyi adottságokra épülő 
mezőgazdasági termelési tevékenység alakult ki, ami hozzájárul a helyi öntudat 
erősödéséhez. 

� a természeti erőforrások megújulásának korlátozására: 
− A tömbben tervezett beruházások folytatása az egyik leglassabban megújuló természeti 

erőforrást, a talajt rombolhatja. A humuszos termőréteg mentése ellensúlyozza az okozott kárt. 
� a közvetlen és közvetett hatások következtében az érintett közösség társadalmi, gazdasági 

helyzetében, különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben 
várhatóan fellépő változásokra: 

− A mezőgazdasági-üzemi területen megvalósuló beruházás munkahelyeket teremt, így javítja 
az érintettek életminőségét. 

− A beruházás megvalósulása miatt szükséges gazdasági erdőterület nem érint védett 
régészeti területeket.   
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A javasolt módosítások alapján jelentős mértékű, a környezeti állapotot veszélyeztető környezeti hatás 
bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható. A terv következtében a 
településszerkezeti terv, a település terhelhetőségének határain belül marad, biztosítva ezzel a környezeti 
kockázatok, a környezetterhelések szinten-tartható szabályozását. 
 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK KIMUTATÁSA TERVEZÉSI TERÜLETEKRE 
 
Biológiai aktivitásérték (nem differenciált) számít ás a 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 1. táblázat szeri nt
Területfelhasználás Hatályos terv Területfelhasználás Tervezett állapot 

terület(ha) ért.mutató Pontszám terület(ha) ért.mutató Pontszám

Má 14,8771 3,7 55,04527 Gksz 8,8198 0,4 3,52792
mezőgazdasági terület Gazdasági terület
általános Kereskedelmi és szolg.
051/26,049, 048/6, 048/7, 048/8, 048/9 hrsz 051/26, 049, 048/6 hrsz

   Ev 6,0573 9 54,5157
   erdőterület
   védőerdő
    048/7, 048/8, 048/9 hrsz

Összegzés 14,8771 55,04527 Összegzés 14,8771 58,04362
Biológiai aktivitásérték javult, azaz: 2,99835 105,447062 % Megfelel ő!  

 
F e n n t a r t h a t ó  f e j l ő d é s  m u n k a r é s z  
 
 „A fenntartható fejlődés mai értelmezése az ENSZ „Környezet és Fejlődés Bizottságának”, az úgynevezett 
Brudtland Bizottságnak az 1987-ben közzétett „Közös jövőnk” című jelentése már nem a „nulla növekedésről”, 
hanem a fejlődés harmonikusságáról beszél. Megfogalmazása szerint: „A harmonikus fejlődés a fejlődés olyan 
formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik 
kielégítésének lehetőségeitől.” Ehhez olyan technológiákat kell bevezetni, melyek kímélik a környezetet és a nem 
pótolható energiakészletek felhasználásában a jelen igényei mellett figyelembe kell venni a jövő igényeinek 
kielégíthetőségét is.”  
 
 „A fenntarthatóság a településtervezés vonatkozásában a települési környezeti állapotok kérdésköre, a területek 
terhelhetősége kapcsán merül fel a leggyakrabban. A légszennyezés, a zaj egy adott területen még 
megengedhetőnek tartott határértékei pontosan számszerűsíthetők, és egyre kifinomultabb technikák állnak a 
tervezés rendelkezésére ahhoz, hogy megfelelő szabályozással ezek között a keretek között legyen tartható a 
környezet szennyezettsége. Más azonban a helyzet a beépítés intenzitásával, sűrűségével, mely nem 
rendelkezik az előbbiekhez hasonló számszerűsített, pontos és számon kérhető normatív értékekkel. „ 2 
 
„A fenntarthatóság egyszerre követeli meg a városok környezetszennyező hatásainak jelentős csökkentését, a 
városi hagyományos értékek, a városi örökség védelmét (az épített környezet, közterek, zöldterületek, a városok 
körüli kultúrtáj védelmét) és igényli a modernizációt, a jelentős fejlesztéseket.”  
 
Kenézlő Község területén a terv az átmenő országos mellékutak a települési terület súlypontjában való 
szükséges kivezetéssel, közlekedési csomópontok kiépítésével számol. A kialakult területhasználatok 
megmaradnak, a területek intenzív kihasználását a szintterületi mutatók csökkentésével lehet biztosítani.  
 
A káros környezeti hatások eltérő térségi nagyságrendekben értelmezhetők:  

• globális szint  
• regionális szint  
• helyi, települési szint  

 
 
 

                                                 
2 Gömöry János–Hübner Mátyás–Tóth Zoltán: A településfejlesztés és rendezés tervezése 
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I. Kenézlő Község esetében a globális szintet az OTrT alapján, a községnek az azzal való egyezőségével 
lehet biztosítani. A regionális szintet ma már a – Kistérségi koncepció hiánya mellett – Megyei 
Területrendezési tervvel lehet értelmezni. A Megyei Hosszútávú Koncepciónak a térséggel együtt 
Településrendezési terv is eleget tesz.  

II. A kialakult településszerkezet megtartása és óvatos továbbfejlesztése a meglévő települési épített értékek 
védelme, a terep adta adottságok, a kultúra megőrzése mellett terepet ad a terv a mai kor adta új 
technológiák kiépítésének  

III. A község kialakult terepviszonyai megtartásával a mélyebb területek egy részén a felszíni víz 
megtartásával jóléti többes hasznosítás valósul meg.   

 
„Klímabarát városszerkezet kialakítása a várostervezés és az övezeti tagolás révén 
A városoknak törekedniük kell: 

• a kompakt városszerkezet megteremtésére, amelyben intenzívek a kölcsönhatások és 
együttműködések, mérsékeltek az utazási távolságok, korlátozott az urbanizált területhasználat 
kiterjedése és hatékony az energiafelhasználás; 

• a városszerkezet tagolására beépítetlen területekkel, zöldterületekkel és szellőztetést biztosító zónákkal; 
• a városon belüli és város körüli utazási, közlekedési szükséglet mérséklésére; optimalizálni kell a 

munkahelyek, lakóterületek, szolgáltatási és közlekedési hálózatok elhelyezkedését; 
• a többközpontúság erősítésére nagytérségi, agglomerációs szinten, csakúgy, mint a városszerkezetben; 
• a városi zöldterületek bővítésére és minőségi fejlesztésére, hálózatba kapcsolva őket; 
• magánberuházások esetén a barnamezős területek (használaton kívüli ipari területek) hasznosítására.”3 

 
Az Önkormányzat lehetőségei a klímabarát város kialakítása érdekében: 
„A városvezetés számos eszközt alkalmazhat a klímaváltozási stratégiájának vagy klímapolitikájának 
kialakításakor. A klímapolitika elemeinek kiválasztásában természetesen az önkormányzati feladatok és 
hatáskörök jelölik ki az alapvető mozgásteret, azonban mindig van mód kreatív, újszerű lépések megtételére is. 
A helyes és jól megalapozott városi klímapolitika a településirányítás következő területeire terjed ki: 

1. Városi tulajdonban lévő intézmények átalakítása a klímaváltozás mérséklése érdekében 
− energiahatékonyság növelése, 
− megújuló energiák felhasználása. 

2. A városvezetés által felügyelt cégek (fejlesztők és közszolgáltatók) klímabarát vállalati politikáinak 
kialakítása, és azok integrációja egymással és a városi klímapolitikával (pl. energiaellátás, 
tömegközlekedés, hulladékgazdálkodás, köztisztaság). 
3. A helyi lakosság és a gazdasági szereplők klímaváltozást mérséklő erőfeszítéseinek ösztönzése, 
támogatása: 

− Tájékoztatás a klímaváltozási folyamatokról és a lehetséges helyi hatásokról, 
− Pénzügyi támogatások a klímabarát beruházásokhoz, 
− Klímavédelmi és a katasztrófahelyzetekre felkészítő tanácsadás, 
− Állandó partnerség kialakítása, klímabarát közösségszervezés és hálózatok kialakítása. 

4. A városvezetés klímavédelmet szolgáló stratégiai tervezési lehetőségei (klímastratégiák, a 
klímavédelem integrációja más városi stratégiákba). 
5. A városvezetés klímavédelmet szolgáló szabályozási lehetőségei: 

− Klímavédelmet szolgáló városszerkezeti tervek (pl. a beépített és a zöld területek aránya), 
− Klímavédelmet szolgáló építési szabályzatok (pl. épületek kialakítása), 
− A városvezetés klímavédelmet szolgáló közlekedési szabályozási és üzemeltetési 
tevékenységei (pl. egyéni motorizált gépjárműforgalom korlátozása, közösségi közlekedés 
preferálása), 
− Klímavédelmi szempontok beépítése a helyi adók rendszerébe (pl. az emissziócsökkentéssel 
együtt járó adócsökkentés, vagy a nem megfelelő tömegközlekedésű negyedekben történő 
fejlesztések különadója), 
− A közüzemi ellátás (víz, hulladék, energia, közvilágítás) és fogyasztás szabályozása, 
klímabarát ösztönzők és korlátozások alkalmazása (pl. a szelektív hulladékgyűjtés vagy 
víztakarékosság ösztönzése, éjszakai és reklámcélú világítás korlátozása), 

                                                 
3 Klímabarát városok – Az Európai Unió Tanácsának Elnöksége (kézikönyv) 
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6. Klímatudatos helyi gazdaságpolitika folytatása: zöld gazdaság és fokozódó térségi önellátás. 
7. A globális klímaigazságosság kérdéskörének felkarolása (mit tehet ezért a város) 
8. A városmenedzsment és a városi döntéshozatal klímatudatos intézményszervezése.” 

 
A települések fenntartható fejlődése a társadalmi problémák kezelésén túl, az urbanisztikai szakterületet érintően 
a hazai gyakorlatban is megköveteli a településszerkezet és a terület-felhasználások fejlesztésének a 
fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő fejlesztését és a különböző meglévő értékek védelmét, kedvező 
állapotba hozásukat. Ez utóbbi körben célszerű kiemelni   

• kulturális örökség, az épített környezet értékeinek védelmét,  
• természeti értékek védelmét és  
• környezet védelmét.  

 
…A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia fő célkitűzése, hogy elősegítse a hazai társadalmi-gazdasági-
környezeti folyamatok összességének, azaz országunk fejlődésének közép-, illetve hosszú távon fenntartható 
pályára való áttérését, figyelembe véve a hazai adottságokat és a tágabb folyamatokat, feltételeket. A Stratégia 
figyelembe veszi az Európai Unió megújított Fenntartható Fejlődési Stratégiájában meghatározott alapelveket és 
célokat. A hazai szakágazatokat is integráló jellege miatt koherenciában van az ágazati stratégiák és programok 
célkitűzéseivel. E Stratégia a fenntartható fejlődés koncepciójára, szemléletére és értékrendjére, alapelveire, 
célkitűzéseire és megvalósítási eszközeire építve hosszú távú, átfogó, folyamatosan felülvizsgálandó és 
megújítandó keretet nyújt az ágazati, a fejlesztési és más – konkrétabb – horizontális kérdésekkel foglalkozó 
stratégiák, programok, tervek számára, ezzel egyúttal számításba véve az azok közötti összefüggéseket és 
kölcsönhatásokat, valamint elősegítve azok összhangját (koherenciáját). 
  
Ennek érdekében a Stratégia 

• meghatározza és elősegíti a fenntarthatóság eléréséhez, a kívánatos társadalmi állapot felé való 
elmozduláshoz szükséges közép-, illetve hosszú távú változásokat és annak kereteit; 

• azonosítja azokat az alapvető feltételeket, amelyek e célok és politikák – jól tervezhető, 
kommunikálható, mérhető és számon kérhető – megvalósulását lehetővé teszik; 

• azonosítja a leginkább gátló, illetve a megvalósulást leginkább segítő főbb tényezőket, s ezek alapján 
meghatározza a hosszú távú célkitűzéseket, a cselekvés fő irányait; 

• figyelembe veszi a már létező terveket és stratégiákat, beépül azokba, illetve kezdeményezi azok 
felülvizsgálatát, átalakítását és új stratégiák kidolgozását, ezzel biztosítva közép- és hosszútávon a 
politikák lehető legnagyobb összhangját és a területek integrációját. 

A Stratégia – célkitűzése elérése érdekében – elvi útmutatást nyújt arra, milyen szemléletmódot és megközelítést 
kell alkalmazni a hosszú távú, átfogó és ágazati, illetve területi szintű fejlesztési tervek és ágazati programok 
fenntarthatósági vizsgálata és felülvizsgálata, illetve újak készítése, majd végrehajtása során.” 
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A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia által meghatározott fő prioritások: 
1. Fenntartható népesedési politika kialakítása 
2. Egészségi állapot javítása 
3. Társadalmi kohézió és a foglalkoztatás javítása 
4. Természeti értékek védelme 
5. Klímaváltozás elleni küzdelem 
6. Fenntartható vízgazdálkodás 
7. Versenyképesség fenntartható erősítése 
8. Fenntartható termelési eljárások és fogyasztói szokások erősítése 
9. Energiagazdálkodás átalakítása 
10. Fenntartható mobilitás és térszerkezet kialakítása 
11. Gazdasági szabályozás eszközeinek a fenntarthatóság szolgálatába való állítása4… 

 
Összegzés 
A Község környezetstruktúrája egyenlőtlen fejlődést mutat mind az infrastruktúra, mind a gazdasági szféra 
környezetvédelme tekintetében, viszont a környezetvédelem kérdése minden tekintetben az első szempontok 
között szerepel. Új felületi terhelő tényezőként jelentek meg a gazdasági területek bővülése, melyeknek a 
környezeti állapotot befolyásoló helyzete az elkövetkező években stabilizálódik.  A tervmódosítás következtében 
a megengedett értékeket meghaladó környezeti hatással nem kell számolni. Az egyes szabályozási területek 
környezetvédelmi igényeit, követelményeit az adott területre vonatkozó előírások betartása révén kell biztosítani. 
Az egyes területek, tevékenységek esetlegesen szükséges monitoring igényét az engedélyes tervekhez 
kötődően kell megadni. A levegőminőség megőrzése/javítása érdekében biztosítani kell a tervben javasolt 
zöldterületi arányt, az övezeti (és ingatlan) határok védőfásítását.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mel l ék l e t :  T- b  

                                                 
4 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 2007 
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 A Rendelet 41.§ véleményei alapján javított szakmai véleményezési dokumentáció.

KENÉZLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kenézlő Község Településrendezési Terv

T-b47/2013.
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V. MAGASABB SZINT Ű TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA  

A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó, a települési önkormányzatok részére 
kötelező jogszabályok: 

� az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT), 
� a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv). 

 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály: 

� a megyei területrendezési tervről szóló 10/2009.(V.5.) sz. megyei önkormányzati rendelet 
 
A hatályos megyei területrendezési terv legutóbbi módosítása óta az országos területrendezési terv nem 
változott, azaz a megyei területrendezési terv rajzi munkarészei nem ellentétesek az országos területrendezési 
terv tervlapjaival, ezért a településrendezési eszközök készítése, módosítása során – e helyzet fennállásáig - 
nem szükséges az országos területrendezési terv tervlapjainak vizsgálata, elegendő a megyei területrendezési 
terv rajzi munkarészeivel való összevetés. 

Ssz. Övezetek megnevezése 
Település övezeti 
érintettség 

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség érinti 
2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség érinti 
3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes területfelhasználású térség érinti 
4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti városias térség nem érinti 
5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti hagyományosan vidéki települési térség érinti 
6. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség érinti 
7. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség érinti 
8. A magterület övezet nem érinti  
9. Az ökológiai folyosó övezet nem érinti  
10. Pufferzóna érinti 
11. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete nem érinti  
12. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete érinti 
13. Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete érinti 
14. A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete nem érinti  
15. Országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete nem érinti 
16. Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti 
17. A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti 
18. A világörökség és világörökség várományos terület övezete nem érinti 
19. A rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti 

20. 
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-
elhárítási célú szükségtározók területének övezete  

érinti 

21. A földtani veszélyforrás területének övezete nem érinti 
22. A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem érinti 
23. A honvédelmi terület övezete nem érinti 

 
Érinti 
Nem érinti  
 
 
 
 
 
 
 
 



Kenézlő Község TRT. mód. – 314/2012. (XI.8.) Korm. r. 38.§ szerinti véleményezési dokumentáció  

Nyírségterv Kft. Cím: 4431. Nyíregyháza, Mackó u. 6 . ; Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegf ű u. 73. II/3. 
Tel/fax:42/421-303; E-mail: nyirsegterv@nyirsegterv .t-online.hu 

 

 
33 

B.-A.-Z. Megye szerkezeti terve 
Magasabb rendű tervként jóváhagyott megyei területrendezési terv birtokában a B.-A.-Z. Megyei 
Területrendezési Terv előírásai az irányadóak. A módosítással érintett területeket a térségi szerkezeti terv a 
vegyes terület-felhasználású térség övezetébe sorolja. 
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KENÉZLŐ KÖZSÉG TERVEZETT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK ILLESZKEDÉSÉT IGAZOLÓ 
SZÁMÍTÁS A B.A.Z MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVÉHEZ: 

B.A.Z. MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVÉNEK KIVONATA KENÉZLŐRE   
(készült: a VÁTI-TEIR adatai alapján): 

Tervezési terület: 14,8771 ha 
A települést 
érintő térségi 
terület 
felhasználási 
kategóriák 

Az egyes térségi 
terület-felhasználási 
kategóriákra 
vonatkozó 
előírások: 

Megyei 
szerkezeti 
tervben jelölt  
(ha) 
 

Település-
rendezési 
tervben 
jelölt (ha): 
 

Jogszabályilag 
kötelező 
 

Megyei tervnek 
való megfelelés 
 

vegyes 
terület-
felhasználású 
térség 
 

vegyes 
területfelhasználású 
térséget legalább 
85%-ban 
mezőgazdasági 
terület vagy 
erdőterület 
terület-felhasználási 
egységbe kell 
sorolni, a térségben 
nagyvárosias 
lakóterület 
kivételével 
lakóterület 
kijelölhető; 

14,8771 14,8771 +/-15 % 
 

85% < 100 % < 
115% 
Megfelel 
 
 

 
A Megyei Térségi Szerkezeti terv és a Településszerkezeti terv összhangjának igazolását az alábbi 
számítások mutatják be, összhangban a hatályos Településrendezési terv alátámasztó munkarészével: 
A település város közigazgatási területe:    2295,9294 ha 

� Települési térség területének nagysága:   195,6544 ha 
� Erdőgazdálkodási térség területe:    225,9787 ha 
� Mezőgazdasági térség területe    1201,0632 ha 
� Vegyes terület-felhasználású térség területe:  673,2331 ha 

 
Települési térség 
Települési térség területének nagysága:  195,6544 ha 
TRT. szerint beépítésre szánt terület: 193,8766 ha 
A települési térség OTRT által meghatározott minimális nagysága: 195,6544 x 0,85 = 166,3062 ha 
166,3062 ha < 193,8766 ha tehát megfelel 
Erdőgazdálkodási térség 
A terület nagysága:    225,9787 ha 
TRT szerint erdőterület:   245,1186 ha 
Az erdőgazdálkodási térség megyei terv által meghatározott minimális nagysága: 225,9787 x 0,85 = 192,0819 ha 
192,0819 ha < 245,1186 ha tehát megfelel 
Mezőgazdasági térség 
A terület nagysága:    1201,0632 ha 
TRT szerint mezőgazdasági terület: 1154,1654 ha 
Az mezőgazdasági térség megyei terv által meghatározott minimális nagysága: 1201,0632 x 0,85=1020,9037 ha 
1020,9037 ha < 1154,1654 ha tehát megfelel  
Vegyes terület-felhasználású térség 
A terület nagysága:    673,2331 ha 
TRT szerint vegyes terület:   702,7688 ha 
A vegyes területfelhasználású térség OTRT által meghatározott minimális nagysága:673,2331x0,85=572,2481 ha 
572,2481 ha < 702,7688 ha tehát megfelel 
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37/2009.(IV.30.) sz. határozat mellékletei Kenézlő 
érintettség 

Tervezési 
terület 
érintettsége 

1/1. sz. melléklet 
„Védett természeti területek”  

Nem érintett Nem érintett 

1/2. sz. melléklet 
„Kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete” 

Nem érintett Nem érintett 

1/3. sz. melléklet 
„Komplex tájgazdálkodást igénylő térségek”  

 
 

Érintett Érintett 

1/4. sz. melléklet 
„Borvidéki térségek”  

Érintett Érintett 

1/5. sz. melléklet 
„NATURA 2000 területek”  

 
 

Érintett Nem érintett 
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1/6. sz. melléklet 
„A megye területét érintő légszennyezettségi 
zóna” 

Nem érintett Nem érintett 

1/7. sz. melléklet 
„Nitrátérzékeny települések övezete”  

 

Érintett Érintett 

1/8. sz. melléklet 
„Kedvező termőhelyi adottságú mezőgazdasági 
terület” 

Nem érintett Nem érintett 

1/9. sz. melléklet 
„Települési területek övezete”  

 

Érintett Érintett 
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1/10. sz. melléklet 
„Védendő szerkezetű települések, UNESCO által elfogadott világörökségi 
magterület, 
pufferterület” 

Nem érintett Nem érintett 

1/11. sz. melléklet 
„Ipari parkok és logisztikai központok”  

Nem érintett Nem érintett 

1/12. sz. melléklet 
„Turisztikai központok”  

Nem érintett Nem érintett 

1/13. sz. melléklet 
„Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület” 

 
 

Érintett Érintett 

1/14. sz. melléklet 
„Kiemelt térségek által érintett terület”  

Nem érintett Nem érintett 

1/15. sz. melléklet 
„Térségi tájrehabilitációs terv készítésére kijelölt területek” 

Nem érintett Nem érintett 

1/16. sz. melléklet 
„Tervezett egyéb mellékút-hálózati elemek”  

Nem érintett Nem érintett 
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Térségi övezetek 
  
10/2009.(V.5.) sz. rendelet mellékletei  Kenézlő 

érintettség 
Tervezési 
terület 
érintettsége 

3/1. sz. melléklet 
„Magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei” 

 

Érintett 
-pufferterület 
  

Nem érintett 

3/2. sz. melléklet 
„Kiváló termőhelyi adottságú erdő- és szántóterületek övezetei” 

 
 

Érintett 
-erdőtelepítésre 
alkalmas terület 
övezete 
-kiváló 
termőhelyi 
adottságú 
erdőterület 
övezete 

Nem érintett 
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3/3. sz. melléklet 
„Országos és komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezetei” 

Nem érintett Nem érintett 

3/4. sz. melléklet 
„Országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területek övezetei” 

Nem érintett Nem érintett 

3/5. sz. melléklet 
„Világörökség terület övezete, történeti települési terület övezete” 

Nem érintett Nem érintett 

3/6. sz. melléklet 
„Kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezete” 

Nem érintett Nem érintett 

3/7. sz. melléklet 
„Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területének övezete” 

Nem érintett Nem érintett 

3/8. sz. melléklet 
„Ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete” 

Nem érintett Nem érintett 

3/9. sz. melléklet 
„Együtt tervezhető térségek övezete ”  

Nem érintett Nem érintett 

3/10. sz. melléklet 
„Kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete” 

Nem érintett Nem érintett 

3/11. sz. melléklet 
„Rendszeresen belvízjárta terület övezete”  

 

Érintett Érintett 
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3/12. sz. melléklet 
„Nagyvízi meder övezete”  

 

Érintett Nem érintett 

3/13. sz. melléklet 
„Földtani veszélyforrás övezete” 

Nem érintett Nem érintett 

3/14. sz. melléklet 
„Vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete”  

Nem érintett Nem érintett 

3/15. sz. melléklet 
„Széleróziónak kitett terület által érintett települések övezete” 

 
 

Érintett Érintett 
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T e r ü l e t r e n d e z é s i  a j á n l á s o k  
 
2. Vegyes területfelhasználású térség  

� A folyóvizek - Tisza, Sajó, Hernád, Bodrog - ökológiai rendszert alkotó szerkezeti egységeiben a 
vízgazdálkodás mellett a vízre alapozott turizmus, az ártéri extenzív mezőgazdaság, az ártéri 
erdőgazdálkodás és a természetvédelem egyaránt fontos. 

� A térségen belül a történelmi tájszerkezet és településhálózat mindmáig arányos maradt. Ezért 
kerülendő a területen belül nagyobb kiterjedésű összefüggő fejlesztési területek kijelölése. E 
térségekben is kiemelt szempont a megfelelő települési, térségszervező központok továbbfejlesztése. 
 

Észrevétel: A tervezett módosítás támogatja az ártéri mezőgazdasághoz köthető tároló-, feldolgozó-kapacitás 
bővítését, mely nem jelent nagyobb kiterjedésű összefüggő fejlesztési területet. A javasolt fejlesztés arányos, a 
település és a vállalkozás méretéhez tervezett. 

 
III.9. Rendszeresen belvízjárta terület 

� A rendszeresen belvíz járta területek övezetének mély fekvésű állandó vagy időszakos vízborítású 
területeit vízgazdálkodási területként, természetközeli területként, korlátozott használatú mezőgazdasági 
területként, vagy erdőterületként célszerű szabályozni. 
 

Észrevétel: Az előzetes véleményezési eljárás során az illetékes vízügyi igazgatóság és a katasztrófavédelmi 
igazgatóság nem kifogásolta a tervezett módosítást. A terület fekvése a környezetéhez képest magas, a hatályos 
településrendezési eszköz sem jelöli belvizes, elöntéses területnek az érintett tömböt, ezért beépítése javasolt. A 
gazdasági erdő kijelölése összhangban van az ajánlással. 

 
IV.1. Ártéri tájgazdálkodás térsége 

� Az ártéri tájgazdálkodás térsége a Taktaköz és Bodrogköz történelmi ártéri területe. 
� Mély fekvésű, potenciálisan állandó vízborítottságú területeken az ártéri halgazdálkodásnak, mély 

fekvésű, ideiglenesen víz által borított területeken az ártéri erdőgazdálkodás, gyümölcstermesztés, 
gyepgazdálkodás hagyományainak, míg a víz által nem veszélyeztetett területeken a szántóföldi és 
települési célú tevékenységeknek javasolt területet biztosítani. 

� A víz által rendszeresen veszélyeztetett területeken az épületek létesítését korlátozni célszerű. 
 

Észrevétel: A tömb területe víz által nem veszélyeztetett terület, települési célú tevékenység céljára megfelelő. 
Épület elhelyezését nem indokolt korlátozni. 
  
IV.9. Nitrátérzékeny települések 

� A megyei térségi fejlesztési koncepciókat, programokat és a településfejlesztési koncepciókat, rendezési 
terveket a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát-szennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006.(II.7.) 
Korm. rendelet szerint az 59/2008 (IV.29.) FVM rendelet által meghatározott cselekvési programban 
foglaltakkal összhangban kell kidolgozni. 

 
Észrevétel: A hatályos HÉSZ környezetvédelmi munkarésze figyelembe veszi a szennyezés elleni védelmet. 

 
IV.19. Szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható terület 

� A szélerőmű elhelyezéséhez vizsgálat alá vonható területen szélerőmű, szélerőműpark létesítése: 
a. magterületen, ökológiai folyosón és pufferterületen, 
b. erdőterületen 
c. borvidéki szőlőkataszteri területen, 
d. országos és térségi jelentőségű tájképvédelmi területen (kivéve bükkaljai települések) 
e. világörökségi területen, történeti település településkép-védelmi területén, 
f. repülőtér és műszaki infrastruktúra hálózatok védőtávolságán belül, 
g. települési terület zajvédelmét biztosító védőtávolságon belül nem javasolt. 

 
Észrevétel: A tömb területén javasolt szélerőmű elhelyezése.  
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