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1. SZERKEZETI TERVLAP

Teljes méretben lásd a dokumentumhoz csatolva.
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2. A SZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
2.1. A terület-felhasználás
2.1.1. Bevezetés
Anarcs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017-ben határozott úgy, hogy a
megváltozott fejlesztési elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi
változások miatt új településrendezési tervet készíttet. A településrendezési terv
eljárásrendjében és tartalmában is a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet, „A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
településrendezési
eszközökről,
valamint
egyes
településrendezési
sajátos
jogintézményekről” alapján készült.
A településszerkezeti terv feladata, hogy a településfejlesztési koncepcióban rögzített
stratégiai célok összhangját biztosítsa. Ennek megfelelően az alábbi átfogó célok elérését
segítse elő:
- Falusias, vonzó épített környezet, táj- és településkép, működő és élhető falusi élettér
fenntartása, minőség fejlesztése
- Gazdasági pufferterületek kialakítása, gazdasági szereplők betelepülésének
elősegítése
- Agráradottságokat kihasználó háztáji és üzemi mezőgazdaság fenntartása, minőségi
fejlesztése
- Aktív közösségi élet és rekreáció, erős helyi identitás fenntartása és minőségi
fejlesztése
Az átfogó célok az alábbi részcélokat tartalmazza:
- az épített környezet minőségi fejlesztése, települési arculat megőrzése
- a természeti környezet védelme a tájhasználat optimalizálása
- energiahatékonyság fokozása, megújuló energiák részarányának növelése
- az Önkormányzat gazdaságfejlesztése, településmarketing
- gazdasági pufferterületek kijelölése
- értékteremtő közfoglalkoztatás, szociális gazdaság
- agrárium fejlesztése
A célok eléréséhez a településszerkezeti terv:
- meghatározza a település távlati terület-felhasználását;
- meghatározza az infrastrukturális-hálózat (közlekedés, közmű) fejlesztését;
- segíti a települési arculat megőrzését és minőségi fejlesztését;
- biztosítja a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését.
A község településszerkezetét meghatározó főbb strukturális elemek:
- átviteli hálózat elemei
- közlekedéshálózat meglévő és tervezett elemei (összekötő utak, kerékpár utak)
A belterület észak-délikelti/délnyugati irányban elnyúló „csillag” szerkezetű, amelyet a nagy
homogenitású lakóterületek alkotnak elsősorban. A térszerkezethez kapcsolódnak a gazdasági
és temetkezési terek, főképp délkeleti délnyugati irányból, az utak mentén elnyúló szerkezet
mentén.
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2.1.2. Területi hatály, településszerkezet
A tervezési terület Anarcs község teljes közigazgatási területére kiterjed.
A közigazgatási területet:
- északon Kisvárda,
- észak-keleten Pap,
- keleten Szabolcsbáka,
- délen Gyulaháza,
- nyugaton Ajak határolja.
A település szerkezetét befolyásoló meglévő és tervezett infrastrukturális elemek:
- közutak közül a
 4108. sz. összekötő út Kisvárda – Anarcs - Vásárosnamény között
 4105. sz. összekötő út Anarcs – Baktalórántháza - Ófehértó között
- kerékpárutak közül
 4108. sz. összekötő úttal párhuzamosan Kisvárda – Anarcs - Vásárosnamény
között (Kisvárda – Anarcs között meglévő, azon túl tervezett elemként),
 4105. sz. összekötő úttal párhuzamosan Anarcs – Baktalórántháza között
tervezett elemként,
- nagysebességű vasútvonal
 Budapest - Záhony között
- vízfolyás, vízfelület
 Csicsás (XIII.) csatorna
 Bárókerti csatorna
 Lénártói csatorna
 Karász-Gyulaházi csatorna
- szénhidrogén szállító vezetékek
 közép nyomású gázvezeték Kisvárda irányából (Pap és Ajak irányába tovább)
- átviteli hálózat távvezetékei
 400kV-os távvezeték Anarcs déli oldalán
2.1.3. Közigazgatási határ, belterületi határ módosítás
Anarcs község közigazgatási határvonalán módosítás, változtatás tervezésre nem került. A
belterületi határ vonalának módosítása, a belterület északi részén a Kisvárda felé vezető út
(4108 sz . út) egy szakasza belterületbe való átsorolását jelenti.
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2.1.4. Beépítésre szánt területek besorolása
A beépítésre szánt területek jellemzően a belterületen és annak közvetlen vonzáskörzetében
összpontosulnak. A távolabb elhelyezkedő ilyen típusú területek a 4108-as út mentén
elhelyezkedő gazdasági célú területek.
A belterületet jellemzően lakó területek alkotják, falusias terület-felhasználás mellett.
Térszerkezetileg a településmagot – a történelmi településközpontot - övező területeken
összpontosulnak. Ettől kissé eltérő, de még a belterületi területek a Damjanich utca keleti
oldalán kialakult „újkori” lakóterület..
A településközpontot közvetlenül a falusias lakóterületek övezik a Park, Kossuth, Táncsics
utcák által közrezárt terület külső oldalán.
A település ki és bevezető útszakaszai mentén – a település hagyományos szerkezetéhez
igazodva - falusias lakóterületek helyezkednek el.
Új lakóterület kialakítását a terv nem irányoz elő. A jelenlegi lakóterületek fel nem használt,
intenzitásában alulhasznosított területeinek használatát preferálja a tervezet. Ilyen területek
viszonylag nagy számban állnak rendelkezésre. Ezért szükségtelen erre a célra új területek
igénybevétele.
A településmagot alkotó településközponti területek a Kossuth, Ady Endre és a Táncsics utcák
mentén/között találhatóak. A gazdasági területek (kereskedelmi, szolgáltató; ipari-gazdasági)
a belterület perifériájára szorulva, a vegyes területek közzé ékelődve, szorulva (akár
történelmileg is) helyezkednek el. A jelentősebb gazdasági célú területek kivétel nélkül a
külterületen összpontosulnak. Különleges sport célú terület a lakóterületek között (a
kastélykerttel egy programot alkotva), az idegenforgalmi terület a külterületen, a belterületi
határ mellett közvetlenül helyezkedik el.
Beépítésre szánt területek (külterületen és belterületen egyaránt) terület-felhasználásai az
alábbiak szerint:
- Falusias lakó terület (szintterület sűrűség: 0,45)
- Településközponti vegyes terület (szintterület sűrűség: 1,2)
- Kereskedelmi, szolgáltató terület (szintterület sűrűség: 0,7)
- Egyéb gazdasági terület (szintterület sűrűség: 0,6)
- Különleges sport terület (szintterület sűrűség: 0,2)
- Különleges idegenforgalmi terület (szintterület sűrűség: 0,8)
- Különleges temető terület (szintterület sűrűség: 0,1)
2.1.5. Beépítésre nem szánt területek besorolása
A beépítésre nem szánt területek jellemzően, nagyobb súllyal a külterületen helyezkednek el.
Meghatározóan mezőgazdasági területek (mezőgazdasági általános és kertes) jellemzik.
Kisebb hányadban erdő (gazdasági célú erdő) és vízgazdálkodási területek is alkotják.
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Zöldterületek, közparkok területei a belterületre koncentrálódnak, különösen a kastélykert
dominál. A belterületen további vízgazdálkodási területek tartoznak még a beépítésre nem
szánt területekhez.
Közlekedési területek jellemzően az országos utak, valamint a helyi közutak, önálló kerékpár
utak, gyalogutak és ezek csomópontjai.
Az erdő területek kiterjedése a településen viszonylag magas. Jellemző tendencia hogy a
rosszabb minőségű területek erdősítésre kerülnek, így a tájszerkezet részben megváltozik. A
község területén az erdő területek a mezőgazdasági területek több mint 25%-át teszik ki
(területi kiterjedésben). Elhelyezkedésüket a nagyobb tömbszerű területek jellemzik. Nagyobb
egybefüggő területek a belterület keleti, északi és nyugati oldalán terülnek el.
A megyei terv szerinti mezőgazdasági térség területén belül az erdő állomány közel 25%-os a
teljes térségre vonatkozóan. A jellege inkább már a vegyes térségre jellemző, ebből kifolyólag
a térség besorolásának felülvizsgálata szükséges az MTrT következő módosítása során.
Vízgazdálkodási területek a csatornák és azok parti sávja, tavak és egyéb vízvételi területek.
A különleges területek jellemzően nagy zöldfelülettel rendelkező, jó kondicionáló hatású
területek. A belterületi határ délnyugati külterületi oldalán nagyobb temető területek
sorakoznak egymás mellett. Továbbá a község külterületén megkutatott és részben használt
homokbánya területek található a belterülettől nyugati irányban, az Ajak városával közös
közigazgatási határ mentén.
Beépítésre nem szánt területek (külterületen és belterületen egyaránt) terület-felhasználásai
az alábbiak szerint:
- Általános mezőgazdasági terület
- Kertes mezőgazdasági terület
- Gazdasági erdő terület
- Vízgazdálkodási terület
- Természetközeli terület
- Zöld terület
- Különleges temető területe
- Különleges szennyvíz elhelyezési terület
- Különleges homokbánya területe
2.2. A tájrendezés és természetvédelem
A település közigazgatási területe négy nagyobb, összefüggő területen érintett az országos
ökológiai hálózat magterület, valamint az ökológiai folyosó övezeteivel. Ezek közül természeti
területként van nyilvántartva két mocsaras-lápos terület. Továbbá az országos
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 30/A.
§ (1) bekezdése értelmében a településen található valamennyi mocsár és nádas
természetközeli területnek minősül. Ezekből szintén négy kisebb, lefolyás nélküli terület
található Anarcson. Jelentőségük abból áll, hogy a természetes fás társulások már csak
nyomokban találhatók meg a településen, főleg a nedves élőhelyek, csatornák, árkok mentén
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kialakuló mocsarakban. Valamennyi védettségi kategóriára vonatkozóan közös célként
fogalmazható meg a természeti értékek, a természetes élőhelyek védelme, az azokat
veszélyeztető tényezők minimálisra való csökkentése.
A tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak
természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai
adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi
tájértékek fennmaradásáról.
A környezeti és természetvédelmi elemek minőségének megóvása érdekében, a
településrendezéssel érintett területeken csak olyan építmények, illetve azokhoz tartozó
létesítmények, tevékenységek megvalósítását, üzemeltetését javasoljuk, amelyek ellenőrzött
körülmények közötti működtetése hosszú távon sem veszélyezteti a környezeti elemek jó
állapotát.
Szintén kiemelt fontosságú a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képező magterület, ökológiai
folyosó övezetek helyzetének megőrzése, fenntartása, helyreállítása. Fontos a táj
karakterének természeti, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai
szempontból a társadalom számára jelentőséggel bíró, ennél fogva védelemre érdemes
összetevőinek az egyedi tájértékeknek a megállapítása és nyilvántartásba vétele.
2.3. A zöldfelületi rendszer
A lakott területek beépítettsége, az épülettel elfoglalt területek sűrűsége a település
magjából a külterület felé haladva egyre alacsonyabb. Az utcákat kísérő zöldsávok állapota
vegyes képet mutat.
A településen szigetesen elhelyezkedő zöldfelületi elemek (pl. közparkok, intézménykertek,
zöldfelületi jellegű intézmények) összekapcsolása a vonalas jellegű zöldfelületi elemekkel (pl.
utcai zöldsávok, csatornapartokat kísérő zöldsávok) kívánatos. Ennek érdekében szükséges az
utak és a csatornák mentén megfelelő szélességű (rövid csatornaparti szakaszon minimum
3m, utcán 2m) beépítetlen, növényzettel borított sáv biztosítása. A zöldsávok parkosítása
során, a csatornaparti szakaszon őshonos, vízparti fafajok (pl. kőris, fűz, éger) telepítése
javasolt. Az utcafásítás legfeljebb 10 m tőtávolsággal történjen kis lombkoronájú díszfák (pl.
gömbjuhar) telepítésével. A közművek, légvezetékek és a parkolási igény miatt a település
szélesebb észak-dél irányú utcái kettős a kelet-nyugati irányú kisebb összekötő utakon
egyoldali fasorok telepítése javasolt.
A belterületen telepített növényzet számos kedvező hatást gyakorol a település környezeti
állapotára. Fontos élőhelyeket teremt az állatvilág számára, különösen a fán fészkelő, az
ember számára kedves és hasznos énekesmadaraknak, ezáltal növeli a település
biodiverzitását.
Új közművek nyomvonalainak meghatározásánál azokat úgy kell kijelölni, hogy a meglévő
fásítást ne károsítsa, illetve a jövőbeni fásításokat ne korlátozza, akadályozza.
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Anarcs esetében speciális helyzet a Nyírségre jellemző homoktalaj, ami az utcai sávokban sok
helyen kopár, szeles időben ezt a homokot a szél felkapja, homokvihart kavarva az utcákon.
Ökológiai szempontból és a porszennyezés csökkentéséhez egyaránt fontos lenne ezeknek a
homokos sávoknak a gyepesítése, illetve talajtakarás biztosítása szárazságtűrő, évelő
növényzettel.
2.4. Az örökségvédelem
A szerkezeti terv legfontosabb feladata a beépítésre és a beépítésre nem szánt területek
kijelölése, lehatárolása. A beépítésre szánt területek meghatározásakor nagy szerepe lehetne
az örökségvédelmi szempontok figyelembe vételének is, sajnos ezt a lehetőséget még nem
használják ki eléggé a szerkezeti tervek készítésénél.
A modern településrendezési eszközök legfontosabb feladata az egyedi építészeti értékek
mellett a középkori településszerkezeti elemek megőrzése és az utókorra történő
hagyományozása. A település mai szerkezete megtartotta középkori eredetét. A középkori
eredetű városszervező erők máig hatnak Anarcs településszerkezetére: a középkori
nyomvonalon futó Kossuth utca meghatározó eleme a községnek.
A modern településrendezési eszközök legfontosabb feladata a középkori településszerkezeti
elemek megőrzése és az utókorra történő hagyományozása.
A történeti településközpontot alapvetően meghatározza a beépítési mód, beépítési vonal,
párkánymagasság, amelynek megőrzése az értékvédelem alapvető feladata.
A település közigazgatási határában több nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, de ez
nem jelenti azt, hogy ismerjük valamennyit. A település határában szisztematikus régészeti
topográfiai kutatások még nem történtek, így nem került feltérképezésre a település teljes
határa, így gyakorlatilag Anarcs határában bárhol lehet régészeti lelőhelyre, régészeti leletekre
rábukkanni. A településrendezési eszközökben mellékelt lista csak egy reprezentatív
mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a következtetést levonni belőle, hogy ismerjük
Anarcs közigazgatási határában található valamennyi régészeti lelőhelyet. A földmunkával járó
beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy a jelenleg lehatárolt
területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére számítani. A fenti körülményt ma már
a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény is tükrözi, hiszen a jogszabály
legutóbbi módosítása megkülönbözteti a régészeti lelőhely és a nyilvántartott régészeti
lelőhely fogalmát.
A település régészeti örökségének védelmével kapcsolatosan hangsúlyozzuk, hogy a
településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások.
Anarcs nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott települések közé, így újabb régészeti
lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző földmunkák
során. A nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti
lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások
előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen
típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást is
magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, ugyanis csak ennek a dokumentációnak a
segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség által jelentett kockázatot.
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2.5. A közlekedés
A település Kisvárdától délre fekszik. Közlekedési szempontból viszonylag jól megközelíthető
a 4. számú főút, valamint a Budapest-Záhony vasútvonal igénybevételével Kisvárdáig, onnan
pedig közúton. Északon Kisvárda és Pap, nyugaton Ajak, délen Gyulaháza, keleten
Szabolcsbáka települések határolják.
Anarcs településen áthalad a 4108. számú összekötő út Kisvárda-Vásárosnamény irányába. A
szomszédos Gyulaháza a 4105. számú összekötő útról érhető el. A településtől nyugatra
(párhuzamosan) halad a 4 sz. főút, melyre merőlegesen található az M3 autópálya, amely a
központból déli irányban 30 km-re érhető el.
A település alföldi jellegének köszönhetően a lakosok nagy része használ kerékpárt is. Jelentős
fejlesztés, hogy megépült Kisvárda és Anarcs között a kerékpárút, ezzel biztosítva jó minőségű
közlekedési feltételeket a két település között. Ennek folytatása Vásárosnamény és
Baktalórántháza irányába tervezett a jövőben. Belterületen a települési forgalom jelentős
része a burkolt közutakon és járdákon zajlik, balesetveszély helyzetet teremtve. A település
helyi gyalogos forgalma részben a kiépített járdákon, részben az utakon bonyolódik. Az utak
jelentős része mellett található járda.
2.6. A közműellátás
Vízellátás
A község ivóvízellátó hálózata megfelelő kiépítettségű, jelentősebb hálózatbővítésre hosszú
távon sem kell számítani.
A település Kisvárda, Ajak, Gyulaháza és Szabolcsbáka településekkel közös vízműről kapja a
vizét. Anarcs település elosztóhálózata NA 250, 200 és 100 azbesztcement csövekből készült.
A későbbiekben fontos lenne az elöregedett azbesztcement csövek korszerű csőanyagra (pl:
KM-PVC) történő cseréje.
Szennyvízelvezetés
Anarcs település Gyulaháza és Nyírkarász településekkel alkot egy szennyvízelvezetési
agglomerációt. A hálózaton összegyűjtött szennyvíz nyomóvezetékeken jut a Gyulaháza
közigazgatási területén felépített szennyvíztisztító telepre.
Csapadékvíz elvezetés
A belterületi csapadékvíz elvezető hálózat megfelelő. A terület belvizeinek fő befogadójául
szolgáló Karász-Gyulaházi-csatorna és a Belfő-főcsatorna nagyon közel helyezkedik el. Minden
önkormányzati és FETIVIZIG (korábban társulati) csatorna gravitációsan csatlakozik a fő
befogadókhoz. A belterületen roncsolt, mélyfekvésű terület nincs. A belterületi csapadékvízelvezető rendszer lényegében alkalmas a keletkező csapadékvizek befogadóba történő
juttatására.
Villamos energia
A középfeszültségű szabadvezetékek és földkábelek az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltatói Rt.
elosztóhálózatának részei. Ezek oldják meg közép/kisfeszültségű transzformátorokon
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keresztül a terület villamos energia ellátását. A meglévő középfeszültségű hálózatok
alkalmasak a területek folyamatos energiaellátására, beavatkozásra nincs szükség.
Gáz
A település külterületén, egy helyen található gázfogadó – nyomásszabályzó állomás. A 068/1
hrsz-ú területen lévő állomás a község gázellátásában tölt be fontos szerepet.
A településen kis - középnyomású hálózat épült, PE csőből, D160 – 110 - 90 – 63 mm
méretekkel. A hálózat kiépítettsége a településen teljes mértékben megvalósult, jövőbeni
bővítés nem várható.
Hírközlés
A mobil távközlési ellátás szempontjából a község lefedettnek tekinthető. A jövőben
jelentkező adatátviteli igények is kielégíthetők. A mobilszolgáltatók saját hálózatukat,
felépítményüket folyamatosan karbantartják, fejlesztik. Elmondható, hogy a fejlesztések
kiszolgálása, az előzetes információk alapján a meglévő hálózat fejlesztése nélkül
megvalósíthatóak.
2.7. A környezetvédelem
A módosítások néhány területkialakítást érintenek terület felhasználási, valamint
infrastrukturális oldalról a település bel és külterületén.
Az új rendezési terv alapján történő változások környezetvédelmi vonatkozásai nem
jelentősek.
A változások közül a környezetvédelmet jellemzően az alábbi változás érinti, annak
környezetre gyakorolt hatását az alábbiakban mutatjuk be:
A belterület déli részén, a Szabolcsbáka felé vezető másodrendű út (4108sz.) mentén,
kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület kialakítása.
A kereskedelmi-szolgáltató, terület kialakítása, külterületen.
A kereskedelmi –szolgáltató többnyire nem jelentős környezetterhelő hatású gazdasági
tevékenységi célú épületek elhelyezésére (mezőgazdasági telephely) várható hatása
semlegesnek tekinthető. A végzett tevékenység, a településközponttól jelentős távolság, a
lakóépületek szórvány kialakítása miatt zavarás nem várható. Jelenleg is ebben a funkcióban
működik a terület. Terület biológiai aktivitás értéke azonban megváltozik, melynek
visszapótlásáról gondoskodni kell.
A település rendezési tervében felvázolt változások hatása nem jelent közvetlen veszélyt az itt
élőkre. Az ipari területek aránya nem változik, infrastruktúrát érintő beavatkozások nem
várhatóak. Lakóterületek aránya nem változik. A rendezési terv változás jellemezően a
település rekreációs céljaihoz biztosít lehetőséget, a lakosság komfortérzetét élhető
képességét tovább javítja.
A település területi mérlegének elemzése alapján, a terület-felhasználási változások a
település egészére vonatkoztatva jelentéktelen hatást váltanak ki. Összességében az indukált
változások a térszerkezet települési szintjét is alig érik el, az általuk kifejtett hatás pedig inkább
lokális szintű mintsem települési (sem gazdasági, sem pedig társadalmi szinten).
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A település alapvetően nem a térszerkezetének az átalakításával, kiegészítésével érhet el
látható javulást, hanem a települési környezet utcaszintű javításával, átalakításával. Ez utóbbi
szabályozási eszközökkel érhető el, ezért szükségtelen a jelentősebb térszerkezeti
beavatkozás.
2.8. A védőterületek és védősávok (meghatározva a más jogszabállyal érvényesülő
elemeket is)
-

A közigazgatási területen keresztülhaladó 22 kV-os elektromos légvezetékek mindkét
oldalán 5,0 méteres védősávot kell biztosítani
- A közigazgatási területen keresztülhaladó 132 kV-os elektromos légvezetékek mindkét
oldalán 13,0 méteres védősávot kell biztosítani
- A közigazgatási területen keresztülhaladó 220 kV-os elektromos légvezetékek mindkét
oldalán 24,0 méteres védősávot kell biztosítani
- A közigazgatási területen keresztülhaladó 400 kV-os elektromos légvezetékek mindkét
oldalán 39,0 méteres védősávot kell biztosítani
- A közigazgatási terület északi részén keresztülhaladó közép nyomású földgázszállító
vezetéknek 10,0 méter védősávot kell biztosítani, a gáznyomás szabályzónál 15,0
méteres védőzóna kialakítása szükséges
- A temető területén belül olyan területet kell biztosítani, ahol sírhely nem kerül
elhelyezésre
- A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I.
törvény 22/A. §. a) pontja alapján, külterületen a közút tengelyétől számított 50
méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és
egyéb ásványi anyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított
10 méter távolságon belül fa ültetéséhez vagy kivágásához.
A településszerkezeti terv a hatályos jogszabályoknak megfelelően, önálló területfelhasználással védőterületeket nem jelöl ki.
2.9. A korlátozások
2.9.1. Védőterületekhez és védősávokhoz kapcsolódó korlátozások
A középnyomású szénhidrogén szállító vezetékek védősávjaiban és a gáznyomás szabályozó
állomás körül, továbbá az átviteli hálózati elemek nyomvonalának két oldalán építési
korlátozás, a vonatkozó jogszabályok szerinti előírások alkalmazása szerint.
2.9.2. Az OTrT-hez, valamint az MTrT-hez kapcsolódó korlátozások
Az egyes övezetekhez tartozó korlátozásokat az övezetekhez tartozó kötelező rendelkezések,
térségi ajánlások jelentik (pl.: ökológiai hálózati elemekkel érintett területek esetén).
2.9.3. Régészeti területekhez kapcsolódó korlátozások
A település közigazgatási területén régészeti nyilvántartás szerinti területek találhatóak. Az
érintett területeken a vonatkozó jogszabályok szerinti előírások alkalmazása jelent
korlátozást.
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3. Változások
3.1. Terület-felhasználást érintő beavatkozások
Külterület:
-

Temető területének bővítése a belterület déli határánál a Baktalórántháza felé vezető
út mentén: kertes mezőgazdasági területből beépítésre szánt különleges temető
terület: 1,95 ha
Különleges idegenforgalmi terület kialakítás a település keleti részén a belterület és a
közigazgatási határ között: kertes mezőgazdasági területből beépítésre szánt
különleges idegenforgalmi terület kialakítása: 5,80 ha
Gazdasági erdő terület kialakítása a belterülettől délre: kertes mezőgazdasági
területből gazdasági erdőterület kialakítása: 8,48 ha

Belterület:
-

A belterület délkeleti részén Vásárosnamény felé vezető út mentén kereskedelmi
szolgáltató gazdasági terület kialakítása: falusias lakóterületből kereskedelmi
szolgáltató terület: 2,11 ha
Erdő terület kialakítás a belterület északkeleti részén: közparkból Erdőterület: 5,24 ha
Kereskedelmi szolgáltató terület bővítés a Vasút utca végén: falusias lakóterületből
kereskedelmi szolgáltató terület: 0,53 ha
Sportterület kialakítása a Ságvári utca mentén (Czóbel – kúria kertje): közparkból
különleges beépítésre szánt sportterület: 5,24 ha
Közkert kialakítása a Kossuth Lajos utca mentén (Telekiá-kúria kertje):
településközpont vegyes területből közkert: 5,24 ha
A belterület déli részén, a Baktalórántháza felé vezető út mentén, kereskedelmi
szolgáltató gazdasági terület kialakítása: kertes mezőgazdasági területből
kereskedelmi szolgáltató terület: 0,42 ha
A belterület déli részén, a Baktalórántháza felé vezető út mentén, falusias lakóterület
kialakítása: kertes mezőgazdasági területből falusias lakóterület: 0,67 ha

3.2. A beavatkozások ütemezése
A terület-felhasználási és az infrastrukturális változtatások végrehajtásánál, az egymásra
épülés elve kizárólag az aktivitás érték pótlásához kötendő erdőterületek kialakításánál van. A
beavatkozások jellemzően egymástól független területen kerültek tervezésre. A pénzügyi
források biztosítása, valamint a tulajdonjogi kérdések tükrében végrehajthatóak.
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4. A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE
Beépítésre szánt terület
Megnevezés

színkód

Falusias lakóterület
Településközpont vegyes terület
Különleges terület:
- sport terület
- idegenforgalmi terület
- temető terület
Gazdasági terület:
- egyéb gazdasági terület
Gazdasági terület:
- kereskedelmi, szolgáltató terület

terület – felhasználás
kiterjedése (ha)
meglévő változott
112,20
110,10
13,15
12,33
2,52

11,59

19,69

19,69

11,10

14,16

Beépítésre nem szánt terület
Megnevezés

színkód

Gazdasági erdőterület
Általános mezőgazdasági terület
Kertes mezőgazdasági terület
Közpark
Vízgazdálkodási terület
Természetközeli terület
Különleges terület:
- szennyvíz elhelyezési terület
- bánya
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terület – felhasználás
kiterjedése (ha)
meglévő változott
523,59
532,31
928,57
928,57
54,96
37,30
9,03
8,62
9,80
9,80
14,60
14,60
5,51

5,51
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5. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,
- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok:
o az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (OTrT),
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv),
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály:
o megyei területrendezési tervről szóló 19/2011.(XII.1.) sz. megyei önkormányzati rendelet
Mivel a hatályos megyei területrendezési terv legutóbbi módosítása óta az országos területrendezési terv megváltozott, azaz a megyei területrendezési terv rajzi munkarészei ellentétesek az országos területrendezési
terv tervlapjaival, ezért a településrendezési eszközök készítése, módosítása során – e helyzet fennállásáig - szükséges az országos területrendezési terv tervlapjainak vizsgálata, valamint a megyei területrendezési terv
rajzi munkarészeivel való összevetés.

Övezeti érintettség
Ssz.

MTrT szerinti
terület

Övezetek megnevezése

Hatályos terv
szerinti terület

Módosítás után
a terület nagysága

Változás mértéke

Közigazgatási területen
ha

ha

%

ha

%

ha

%

1.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség

érinti

190,28

183,33

96,35%

183,33

96,35%

0

0%

2.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség (megjegyzést lásd később!)

érinti

583,51

404,65

69,35%

404,65

69,35%

0

0%

3.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség

érinti

764,82

763,42

99,82%

755,67

98,80%

-7,75

-1,01 %

4.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

érinti

156,78

156,78

100%

156,78

100%

0

0%

5.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség

érinti

9,80

9,80

100%

9,80

100%

0

0%

6.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség

érinti

27,63 (km)

27,63 (km)

100%

27,63 (km)

100%

0

0%

0

0

0%

6,40

100%

+6,40

100%

124,94

124,94

100%

124,94

100%

0

0%

7.

A magterület övezete (megjegyzést lásd később!)

nem érinti

8.

Az ökológiai folyosó övezete

9.

A pufferterület övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

10.

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

11.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

12.

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete

érinti

92,19

92,19

100%

92,19

100%

0

0%

13.

Az erdőtelepítésre javasolt terület

érinti

2,79

2,79

100%

2,79

100%

0

0%

14.

Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

339,02

339,02

100%

339,02

100%

0

0%

érinti

15.

A világörökség és világörökség várományos terület övezete

16.

Országos vízminőség védelmi terület övezete

17.

A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

18.

Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

19.

A rendszeresen belvízjárta terület övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

20.

A földtani veszélyforrás területének övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

21.

A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

22.

A honvédelmi terület övezete

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

23.

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

érinti
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a
települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni:
követelmény:

a) pont: az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe kell sorolni;
OTrT 7.§ (1) bekezdés: Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő
területet a területrendezési eszközökben legalább 95%-ban erdőterület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.

a követelmény
teljesítése:
A település
közigazgatási
területén

a MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A)

190,28 ha

az OEA szerint erdőterületnek minősülő terület (B)

487,74 ha

a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület

183,33 ha

(lásd 1. sz. rajzi
melléklet)

a tervezett módosítása után az erdőterület (C)

tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése

(A) x 0.85 ≤ (C), és (B) x 0.95 ≤ (C), tehát a követelmény teljesül.
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183,33 ha
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2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:
követelmény:

b) pont: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre
szánt különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi
terület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység
nem jelölhető ki.

a követelmény teljesítése: a MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A)
A település közigazgatási
a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület
területén
(lásd 2. sz. rajzi melléklet)

a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület
csökkenése/növekedése
a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B)

583,51 ha
404,65 ha
0 ha
404,65 ha

(A) x 0.85 ≤ (B) feltétel nem teljesül!,
a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre, tehát az össz
követelmény részben teljesül.
Megjegyzés: a térségen belül az erdő területek elérik a teljes terület cca. 25%-át. Ezzel a terület mezőgazdasági jellegét
mind inkább elveszíti és a vegyes terület-felhasználás felé tolódik el.
Ezért szükséges és javasolt az MTrT következő felülvizsgálatakor a térség besorolásának felülvizsgálata és módosítása!
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes területfelhasználású térség
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni:
c) pont: a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület,
erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési
területfelhasználási egység kijelölhető;
jogszabály-értelmezés: A rendelkezés a települési területfelhasználási
kategóriák közül itt kizárólag a nagyvárosias lakóterület kijelölését tiltja,
minden más települési területfelhasználási egység kijelölhető a vegyes
területfelhasználású térség területén.

követelmény:

a MTrT vegyes területfelhasználású térségének a területe összesen (A)

764,82 ha

a hatályos településszerkezeti tervben a vegyes területfelhasználású
térség területén
- mezőgazdasági területbe sorolt terület
a követelmény teljesítése:
- erdőterületbe sorolt terület
A település közigazgatási
a tervezett módosítással a vegyes területfelhasználású térség területén
területén
- mezőgazdasági területbe sorolt terület csökkenése/növekedése
(lásd 3. sz. rajzi melléklet)

- erdőterületbe sorolt terület csökkenése/növekedése
tervezett módosítás után a vegyes területfelhasználású térség
területén
- mezőgazdasági területbe sorolt terület (B)
- erdőterületbe sorolt terület (C)

584,71 ha
178,71 ha

-16,20ha
+ 8,45 ha

568,51 ha

187,16 ha
(A) x 0.85 ≤ (B+C), és a vegyes területfelhasználású térségben nagyvárosias lakóterület nem került
kijelölésre, tehát a követelmény teljesül.
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

követelmény:

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni:
d) pont: a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható;

A hagyományosan vidéki települési térség az alábbi területfelhasználási egységekbe
kerület besorolásra:
a lehetőség kihasználása:
(lásd 4. sz. rajzi melléklet)

- Településközponti vegyes terület
- Falusias lakóterület
- Különleges terület
- Ipari gazdasági terület
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
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5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség

követelmény:

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni:
e) pont: a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy
természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni;

a követelmény teljesítése: a MTrT vízgazdálkodási térségének a területe összesen (A)
A település közigazgatási
a hatályos településszerkezeti tervben a vízgazdálkodási terület
területén
(lásd 5. sz. rajzi melléklet)

a tervezett módosítással a vízgazdálkodási területének
csökkenése/növekedése
területe a tervezett módosítás után a vízgazdálkodási terület (B)

9,80 ha
9,80 ha
0 ha

9,80 ha
(A) x 0,90 ≤ (B), és a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, tehát a követelmény
teljesül.
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6. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell
alkalmazni:
f) pont: az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.
OTrT 9.§ (5) bekezdés: A kiemelt térségek és megyék területrendezési terveinek készítése
során
a) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatok és az egyedi építmények
helyét a törvényben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell meghatározni,
b) az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra-hálózatoknak a tervezési területre
vetített hossza legfeljebb ±10%-kal térhet el az ország szerkezeti tervében megállapított
nyomvonalváltozattól, kivéve, ha a területi (környezeti, társadalmi és gazdasági)
hatásvizsgálat alapján lefolytatott területrendezési hatósági eljárás szerint nagyobb eltérés
követelmény:
indokolt.
OTrT 9/A.§: A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben szereplő regionális és
egyéb vasúti pályák közül azok területét, amelyben a közszolgáltatás szünetel vagy
megszűnt, a településszerkezeti tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület
területfelhasználási egységbe kell sorolni.
OTrT 10.§ (4) bekezdés: Az 1/11. melléklet 1. pontjában szereplő Vásárhelyi-terv
továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározókat az ott
felsorolt települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt települések
közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos szerkezeti terv
figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és
követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi
övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%-kal
változhat.
A település közigazgatási területén az építmények által igénybe vett térség az adott
építmény jellege szerinti települési területfelhasználási egységbe került besorolásra.
a követelmény teljesítése: Az országos infrastruktúra-hálózatok nyomvonalai és az egyedi építmények helye a
településszerkezeti tervben meghatározásra kerültek.
(lásd 6. sz. rajzi melléklet) Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi
építmények helye az MTrT-ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével került
feltüntetésre.
A település közigazgatási
területén a módosítással
érintett műszaki
infrastruktúra

hossza a MTrT térségi szerkezeti tervében (A)

27,63 km

hossza a hatályos településszerkezeti tervben

27,63 km

hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással
hossza a tervezett módosítás után (B)

0 km
27,63 km

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05. A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
2. melléklet a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
5. Tervezett nagysebességű vasútvonal
- (Horváthország)- Gyékényes térségr – Budapest (Ferihegy)) – Záhogy térsége – Ukrajna) (V. sz.
transzeurópai közlekedési folyosó haza szakasza)
2. melléklet a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez
8. Térségi kerékpárút hálózat elemei
- Tiszakanyár- Kisvárda-Anarcs- Nyírkarász – Petneháza – Nyírjákó – Baktalórántháza – Ófehértó –
Nyírgyulaj - Nyírbátor
- Anarcs- Szabolcsbáka – Gemzse - Ilk - Vásárosnamény
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7. A magterület övezete (MTrT 3.1. sz. mell.)

követelmény:

a követelmény teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt mag terület
övezet
(lásd 7. sz. rajzi melléklet)

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb
±5%-kal változhat.

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A)

0 ha

területe a hatályos településszerkezeti tervben

6,40 ha

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással
területe a tervezett módosítás után (B)

+ 6,40ha
6,40 ha

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
Megjegyzés: az övezet az MTrT szerint a közigazgatási területet nem érinti. Ugyanakkor az adatszolgáltatás szerint a
közigazgatási területen belül van magterület, így az rögzítésre került. A követelmény ennek a figyelembe vételével
teljesül.
Ezért szükséges és javasolt az MTrT következő felülvizsgálatakor a térség besorolásának felülvizsgálata és módosítása!
OTrT 17. § (1) bekezdés: Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve,
ha:
a) pont: a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó
körülzárja, és
b) pont: a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
követelmény:
OTrT 17. § (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása
esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az
ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint
az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése.
a követelmény teljesítése:
(lásd 7. sz. rajzi melléklet)

követelmény:

a követelmény teljesítése:
(lásd 7. sz. rajzi melléklet)
követelmény:
a követelmény teljesítése:
(lásd 7. sz. rajzi melléklet)

Az övezet érinti a település közigazgatási területét, beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre rajta.
OTrT 17. § (4) bekezdés: Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület
természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai
kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával
helyezhetők el.
Rendelet tervezet 4.§.
OTrT 17. § (6) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Az övezetben külszíni bánya nem található, új sem került kialakításra.
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8. Az ökológiai folyosó övezete (MTrT 3.1. sz. mell.)
követelmény:

a követelmény teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt ökológiai
folyosó övezet

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb
±5%-kal változhat.

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A)

124,94 ha

területe a hatályos településszerkezeti tervben

124,94 ha

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással

0 ha

(lásd 8. sz. rajzi melléklet)
területe a tervezett módosítás után (B)

124,94 ha

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

követelmény:

a követelmény teljesítése:
(lásd 8. sz. rajzi melléklet)

követelmény:

a követelmény teljesítése:
(lásd 8. sz. rajzi melléklet)
követelmény:
a követelmény teljesítése:
(lásd 8. sz. rajzi melléklet)

OTrT 18. § (1) bekezdés: Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület
nem jelölhető ki, kivéve, ha:
a) pont: a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai
folyosó körülzárja, és
b) pont: a kijelölést más jogszabály nem tiltja.
OTrT 18. § (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása
esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Az eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és
természet közeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok
zavartalan működése
Az övezet érinti a település közigazgatási területét, beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre rajta.

OTrT 18. § (4) bekezdés: Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúrahálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és
az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az
azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások
alkalmazásával helyezhető el.
Rendelet tervezet 4.§.

OTrT 18. § (5) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető,
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető.
Az övezetben külszíni bánya nem található, új sem került kialakításra.
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12. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete (MTrT 3.3. sz. mell.)
követelmény:

a követelmény teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt kiváló
termőhelyi adottságú
erdőterületek övezet

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb
±5%-kal változhat.

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A)

92,19 ha

területe a hatályos településszerkezeti tervben

92,19 ha

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással

0 ha

(lásd 12. sz. rajzi melléklet)
területe a tervezett módosítás után (B)

92,19ha

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

OTrT 14. §. (1) bekezdés: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

a követelmény teljesítése:
(lásd 12. sz. rajzi melléklet)

követelmény:

OTrT 14. §. (2) bekezdés: Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet.
Az övezetben külszíni bánya nem található, új sem került kialakításra.

a követelmény teljesítése:
(lásd 12. sz. rajzi melléklet)

27

Anarcs Község Településrendezési Tervéhez

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

13. Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete (MTrT 3.3. sz. mell.)
követelmény:

a követelmény
teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt erdőtelepítésre
alkalmas terület övezet
(lásd 13. sz. rajzi
melléklet)

a követelmény
teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt kiváló
termőhelyi adottságú
szántóterületek övezet
(lásd 13. sz. rajzi
melléklet)
követelmény:

OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%kal változhat.

területe a MTrT térségi szerkezeti
tervében (A)
2,79 ha
területe a hatályos településszerkezeti
tervben

2,79 ha

területének csökkenése/növekedése a
tervezett módosítással
területe a tervezett módosítás után (B)

0
2,79 ha

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
területe a MTrT térségi szerkezeti
tervében (A)

2,79 ha

területe a hatályos településszerkezeti
tervben

2,79 ha

területének csökkenése/növekedése a
tervezett módosítással
csökkenése/növekedése

területe a tervezett módosítás után (B)

0

2,79 ha

OTrT 19/A.§: Az övezetbe tartozó területeken beépítésre szánt terület csak kivételesen,
egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki.
Az övezetben új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre.

a követelmény
teljesítése:
(lásd 13. sz. rajzi
melléklet)

28

Anarcs Község Településrendezési Tervéhez

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA

16. Az országos vízminőség-védelmi terület övezete (MTrT 3.5. sz. mell.)
OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%kal változhat.
követelmény:

a követelmény
teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt országos
jelentőségű
tájképvédelmi területe
övezet
(lásd 16. sz. rajzi
melléklet)

követelmény:

a követelmény
teljesítése:

területe a MTrT térségi szerkezeti
tervében (A)

339,02 ha

területe a hatályos településszerkezeti
tervben

339,02 ha

területének csökkenése/növekedése a
tervezett módosítással

0

területe a tervezett módosítás után (B)

339,02 ha

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
OTrT 15.§ (2) pontja: 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.

Az övezet érinti a település közigazgatási területét, beépítésre szánt terület nem került
kijelölésre rajta, így a HÉSZ rendelet tervezetében erre vonatkozó előírások sem
kerültek megfogalmazásra.

(lásd 16. sz. rajzi
melléklet)
követelmény:

OTrT 15.§ (3) pontja: Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.

a követelmény
teljesítése:

A település közigazgatási területén bányászati tevékenység, illetve erre a célra kijelölt
terület-felhasználás nincs.

(lásd 16. sz. rajzi
melléklet)
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RAJZI MELLÉKLETEK
Javasolt a változással érintett területfelhasználási egység, illetve övezet
- MTrT-ben szerinti kiterjedésének,
- hatályos TrT szerinti kiterjedésének,
- TrT tervezett módosítása szerinti kiterjedésének
térképi bemutatása.
Ssz.
1. melléklet

Övezetek megnevezése
A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség

2. melléklet

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség

3. melléklet

A térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség

4. melléklet

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

5. melléklet

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség

6. melléklet

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség

7. melléklet

A magterület övezete

8. melléklet

Az ökológiai folyosó övezete

12. melléklet

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete

13. melléklet

Az erdőtelepítésre javasolt terület

16. melléklet

Országos vízminőség védelmi terület övezete
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1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség
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2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség
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3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség
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5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség
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6. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség
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7. A mag terület övezete
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8. Az ökológiai folyosó övezete
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12. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete
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13. Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete
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16. Országos vízminőség védelmi terület övezete
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6. A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE
Az Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település módosítással érintett
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében, a
változással érintett területeket figyelembe véve:
 Jelenlegi aktivitási érték:
8974,63 érték
 Területváltozást követő érték:
8975,32 érték
Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent, így a terület biológiai aktivitási
értéke a területek változásával fenn tartható.
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Anarcs Község területeire vonatkozó jelenlegi biológiai aktivitásérték

Ssz.

Megnevezés

1.

Területhasználat

2.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

3

Lakóterület

7.

Falusias lakóterület

8.

VEGYES TERÜLET

9.

Településközpont

11.

GAZDASÁGI TERÜLET

12.

Érték

Terület
aktivitási
értéke

Terület mérete
(ha)

értékmutató

2,4

112,20

269,28

0,5

13,15

6,58

Kereskedelmi, szolgáltató terület

0,4

1,11

4,44

13.

Ipari terület

0,4

19,69

7,88

17.

KÜLÖNLEGES TERÜLET

23.

Nagy kiterjedésű sportolási célú terület

3,0

0

0

30.

Temető területe

3,0

2,52

7,56

32.

Egyéb,
helyi
sajátosságot
(idegenforgalmi terület)

1,5

0

0

33.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

37.

ZÖLDTERÜLET

48.

Zöldterület 3 ha felett

8,0

9,03

72,24

40.

ERDŐTERÜLET

42.

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

9,0

523,59

4712,31

44.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

45.

Kertes mezőgazdasági terület

5,0

54,96

274,80

46.

Általános mezőgazdasági terület

3,7

928,57

3435,71

47.

Vízgazdálkodási terület

6,0

9,80

58,80

48.

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET

49.

Mocsár, nádas

8,0

14,60

116,80

51.

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
0,2

3,13

0,63

3,2

2,38

7,17

57.
62.

hordozó

terület

Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag elő feldolgozás
céljára szolgáló terület
Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65%
zöldfelülettel (szennyvíztelep)

Összesen:
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Anarcs Község területeire vonatkozó változást követő biológiai aktivitásérték

Ssz.

Megnevezés

1.

Területhasználat

2.

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

3

Lakóterület

7.

Falusias lakóterület

8.

VEGYES TERÜLET

9.

Településközpont

11.

GAZDASÁGI TERÜLET

12.

Érték

Terület mérete
(ha)

Terület
aktivitási
értéke

értékmutató

2,4

110,10

264,28

0,5

12,33

6,17

Kereskedelmi, szolgáltató terület

0,4

14,16

5,66

13.

Ipari terület

0,4

19,69

7,88

17.

KÜLÖNLEGES TERÜLET

23.

Nagy kiterjedésű sportolási célú terület

3,0

0,98

2,94

30.

Temető területe

3,0

4,48

13,44

32.

Egyéb,
helyi
sajátosságot
(idegenforgalmi terület)

1,5

6,13

9,20

33.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

37.

ZÖLDTERÜLET

48.

Zöldterület 3 ha felett

8,0

8,62

68,96

40.

ERDŐTERÜLET

42.

Gazdasági rendeltetésű erdőterület

9,0

532,31

4790,79

44.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

45.

Kertes mezőgazdasági terület

5,0

37,30

186,50

46.

Általános mezőgazdasági terület

3,7

928,57

3435,71

47.

Vízgazdálkodási terület

6,0

9,80

58,80

48.

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET

49.

Mocsár, nádas

8,0

14,60

116,80

51.

KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
0,2

3,13

0,63

3,2

2,38

7,17

57.
62.

hordozó

terület

Nyersanyag-kitermelés, nyersanyag elő feldolgozás
céljára szolgáló terület
Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület 65%
zöldfelülettel (szennyvíztelep)

Összesen:
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