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TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 
A tervezési terület JÁSZFÉNYSZARU város 05/16 és 05/179 hrsz.‐ú ingatlanának területére terjed ki. 
 
TERVEZÉSI TERÜLET (KÉK SZÍN) ÉS VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET (LILA NEÉGYZETHÁLÓ) ELHELYEZKEDÉSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forrás: Földhivatali alaptérkép Forrás: Földhivatali alaptérkép és ortofotó 
 
Jogszabályi elvárások érvényesítése okán, a változtatás JÁSZFÉNYSZARU város 085/53 hrsz.‐ú 
ingatlanának egy részére, valamint 094/48 hrsz.‐ú ingatlanának egész területére is kiterjed. 
 
VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT, TOVÁBBI TERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE (KÉK SZÍN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forrás: Földhivatali alaptérkép és ortofotó Forrás: Földhivatali alaptérkép és ortofotó 
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ELŐZMÉNYEK 
Jászfényszaru Város Önkormányzata megbízásából a VÁTI Városépítési Kft. készítette el Jászfényszaru 
Város Településrendezési Eszközeinek 05/16 és 05/179 hrsz.-ú ingatlan területére szóló módosítását.  
 
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 74/2020. (III. 04.) Kt. határozatában hozott 
Településfejlesztési Döntést, míg Jászfényszaru Város Polgármestere – a Veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-a alapján, Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-
testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – 8/2020. (IV. 02.) PM. határozatában kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította a 05/16 hrsz.-ú ingatlan területet.  
A tervezés során felmerülő újabb kérés – egy tervezett, nem szerkezeti jelentőségű közlekedési célú 
közterület törlése –  miatt újabb ingatlan, nevezetesen a 05/179 hrsz.-ú ingatlan bevonására volt 
szükség. Tekintettel arra, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4.§-a szerinti, a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséről 
szóló előzetes véleménykérések, továbbá a szükséges adatkérések kiküldésre kerültek, Jászfényszaru 
Város Önkormányzata kikérte az Állami Főépítészi hatáskörében eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
kormányhivatal véleményét az előzetes adat- és véleménykérések kiküldésének megismétléséről. 
Tekintettel a tervezési terület kismértékű kiterjesztésére, a módosítás során várható környezeti 
hatásokat az út törlése, és gazdasági területbe sorolása érdemben nem befolyásolja, így ennek 
megismétlésére nem kellett sort keríteni. 
A tervezés során, a jogszabályi előírások (BAÉ szinten tartása, JNSZMTrT egyedileg meghatározott 
megyei övezetekre szóló rendelkezései) érvényesítése céljából újabb két ingatlan változtatására került 
sor, amely a 085/53 hrsz.-ú ingatlan egy részére, míg a 094/48 hrsz.-úő ingatlan egészére kiterjedt. 
 
A feladat Jászfényszaru Város 12/2018. (I. 16.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti 
Tervének, valamint 2/2018. (I. 17.) önkormányzati rendelettel megalkotott Helyi Építési 
Szabályzatának és Szabályozási Tervének részterületre szóló módosítására szólt. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 32.§ (6) bekezdése értelmében: 

6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési 
beruházás megvalósítása miatt indokolt, 
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető 
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy 
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 

Tekintettel arra, hogy az Eljr.-ben nevesített feltételek közül a „kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítás”-státusza fennáll, jelen módosítás egyeztetése az Eljr. 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás 
alapján kerül lefolytatásra. 
 
Az elkészült dokumentumot megismertettük az Önkormányzattal, hogy a tervvel kapcsolatos 
elképzeléseik maradéktalanul beépülhessenek az anyagba. Jászfényszaru Város Településrendezési 
Eszközeinek módosítása tükrözi a Város álláspontját, a jogszabályi környezetet és a szakmai 
elvárásokat. 
 
Jelen dokumentáció az Eljr. 42.§ (2) bekezdése szerinti, Állami Főépítészi hatáskörében eljáró Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal végső szakmai véleményezésére összeállított anyag partneri 
egyeztetésre szánt tervezete, amely az Eljr. tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának 
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alkalmazásáva, Jászfényszaru Város Főépítészének tartalomra és részletezettségre vonatkozó írásos 
feljegyzése szerint készült el. A Főépítész a – Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepciójához 
2014. december hóban elkészült Megalapozó Vizsgálatot változatlan tartalommal elfogadta, annak 
megismétlését, kiegészítését nem tartotta szükségesnek.  
 
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Eljr. 29.§-a szerint fogadta el Jászfényszaru 
Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról szóló a 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendeletét. 
Jelen dokumentációt a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott résztvevők / partnerek 
kapják meg véleményezésre. 
 
A tervlapok a tervezési területre szólóan, a településrendezési eszközök módosításához kikért, 1618 
sorszámon kapott, míg a tervezési területen kívülre, a korábban a teljes közigazgatási területre kapott, 
2016. augusztus havi állapotot tükröző állami alapadatbázis felhasználásával készültek.  
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HATÁROZATTAL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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A/1.  HATÁROZATTERVEZET 
Kivonat Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. …-i ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
…/2020. (… . … .) Képviselő-testületi határozat 
Jászfényszaru Város 12/2018. (I. 16) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Településszerkezeti 
Tervének módosításáról 
 
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 6. § (1) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, 
az Étv. 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő határozatot hozza: 
1. A Képviselő-testület Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-tetsületi határozattal 

elfogadott – Településszerkezeti Tervét a következő mellékletek szerint módosítja. 
1. melléklet Jászfényszaru Város Településszerkezeti Terve   M=1:10.000 
  /Jelmagyarázat, Szelvényháló, TSZT-3, TSZT-6, TSZT-7 számú tervlapok/ 
2. melléklet Változások 

2.1. melléklet Változások bemutatása   M=1:15.000 
2.2. melléklet Változások leírása 

3. melléklet A település területi mérlege 
4. melléklet A területrendezési tervvel való összhang igazolása 
5. melléklet A biológiai aktivitásérték számítási eredménye 

2. Jelen határozat 2020. …-n lép hatályba. 
 
 
Végrehajtásért felelős: Kiss Katalin főépítészi iroda vezető 
Határidő: 2020. … 
Felelős: Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester 
 dr. Voller Erika jegyző 
 
 
Értesülnek: 
1. Győriné dr. Czeglédi Márta polgármester, helyben 
2. Dr. Voller Erika jegyző, helyben 
3. Kiss Katalin főépítészi iroda vezető, helyben 
4. Irattár, helyben 
 
 

Kmf. 
 
 
Győriné dr. Czeglédi Márta s.k. dr. Voller Erika sk. 
polgármester jegyző 
 
 
Berényi Ferenc Győri János 
jkv. hitelesítő jkv. hitelesítő 
 
 

A kivonat hiteléül: 
Jászfényszaru, 2020. … 

 
Baranyi Anita 

jegzyőkönyvvezető  
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1. melléklet a …/2020. (… . … .) Kt. határozathoz 
 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE   M=1:10.000 
[Jelmagyarázat, Szelvényháló, TSZT-3, TSZT-6, TSZT-7 számú tervlapok] 
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2. melléklet a …/2020. (… . … .) Kt. határozathoz 
 
VÁLTOZÁSOK 
 
2.1. melléklet: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA   M=1:15.000 
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2.2. melléklet: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 
 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK 
VÁLTOZÁS 
SORSZÁMA HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

V1. Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület Gip Egyéb ipari terület 
V2.* Gip Egyéb ipari terület Má Általános mezőgazdasági terület 
V3.** Má Általános mezőgazdasági terület Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület 

* JNSZMTrT 6. § (3) bekezdése szerinti ipari fejlesztési terület visszavonási kötelezettsége miatt történő 
változás. 

** Biológiai aktivitásérték pótlása miatt történő változás. 
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3. melléklet a …/2020. (… . … .) Kt. határozathoz 
 
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

HATÁLYOS  ÁLLAPOT TERVEZETT ÁLLAPOT 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS JELE 
TERÜLET 

(HA) 
TERÜLETI 

MEGOSZLÁS (%) 
TERÜLET-

FELHASZNÁLÁS JELE 
TERÜLET 

(HA) 
TERÜLETI 

MEGOSZLÁS (%) 
Lk 102,87 1,35% Lk 102,87 1,35% 

Lke 180,71 2,37% Lke 180,71 2,37% 
Lf 7,37 0,10% Lf 7,37 0,10% 
Vt 52,58 0,69% Vt 52,58 0,69% 

Gksz 36,38 0,48% Gksz 36,38 0,48% 
Gip 310,66 4,08% Gip 310,61 4,08% 
K-G 0,04 0,00% K-G 0,04 0,00% 
K-Id 8,40 0,11% K-Id 8,40 0,11% 
K-I 2,52 0,03% K-I 2,52 0,03% 

K-Km 1,05 0,01% K-Km 1,05 0,01% 
K-Lh 5,02 0,07% K-Lh 5,02 0,07% 
K-Mg 36,97 0,49% K-Mg 36,97 0,49% 
K-Sp 11,15 0,15% K-Sp 11,15 0,15% 
K-Sz 1,85 0,02% K-Sz 1,85 0,02% 
K-T 8,82 0,12% K-T 8,82 0,12% 

K-Vü 0,88 0,01% K-Vü 0,88 0,01% 
KÖu 67,13 0,88% KÖu 67,13 0,88% 
kt. 102,68 1,35% kt. 102,68 1,35% 

KÖk 9,94 0,13% KÖk 9,94 0,13% 
Zkk 11,57 0,15% Zkk 11,57 0,15% 
Ev 77,26 1,01% Ev 77,26 1,01% 
Eg 1976,46 25,95% Eg 1979,36 25,99% 
Ek 27,89 0,37% Ek 27,89 0,37% 
Mk 43,31 0,57% Mk 43,31 0,57% 
Má 4284,27 56,25% Má 4281,42 56,22% 

Mko 17,15 0,23% Mko 17,15 0,23% 
V 138,70 1,82% V 138,70 1,82% 

V-E 22,02 0,29% V-E 22,02 0,29% 
Kb-Bi 26,12 0,34% Kb-Bi 26,12 0,34% 

Kb-Km 0,11 0,00% Kb-Km 0,11 0,00% 
Kb-Re 35,95 0,47% Kb-Re 35,95 0,47% 

Kb-Red 0,10 0,00% Kb-Red 0,10 0,00% 
Kb-Rh 5,82 0,08% Kb-Rh 5,82 0,08% 
Kb-Sp 2,29 0,03% Kb-Sp 2,29 0,03% 

Összesen 7616,04 100,00% Összesen 7616,04 100,00% 
 * módosított érték  
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4. melléklet a …/2020. (… . … .) Kt. határozathoz 
 
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: az Eljr.) 4.§ (2) bekezdése kimondja: 

„(2) A településrendezési eszközök a területrendezési tervek rendelkezéseivel összhangban készülnek.” 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: az Trtv.) 7.§ (1) bekezdése kimondja: 

„(1) Az ország településein, az egyes térségekben a területfelhasználásra, a településképi követelményekre 
és az építésre vonatkozó szabályokat a 3. §-ban foglalt rendelkezésekre is tekintettel e törvény 
rendelkezéseivel összhangban kell kialakítani.” 

 
Az Eljr. 4. melléklete a településszerkezeti terv tartalmi követelményeként írja elő a területrendezési 
tervvel való összhang igazolását. 
 
Jelen településrendezési eszköz-módosítás területrendezési tervvel való összhangját az alábbi három 
jogszabály vizsgálatával kell bemutatni:  
• A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. 

törvény,  
• A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet, valamint 
• A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 3/2020. (V. 13.) önkormányzati 

rendelet. 
 
Jászfényszaru Város részterületre szóló településszerkezeti tervi módosításának összhangját az 
alábbiakban felsorolt, megyei területfelhasználási kategóriákkal, valamint országos és megyei 
övezetekkel vizsgáltuk. 
 

TÉRSÉGI ÖVEZET MEGNEVEZÉSE LEHATÁROLÁS ALAPJA: 
TERVLAP, VAGY ADATSZOLGÁLTATÁS 

A TERVEZÉSI TERÜLETET 
ÉRINTI / NEM ÉRINTI 

Megyei területfelhasználási kategóriák 

erdőgazdálkodási térség Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve NEM ÉRINTI 

mezőgazdasági térség Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve ÉRINTI 

vízgazdálkodási térség Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve NEM ÉRINTI 

települési térség Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve ÉRINTI 

sajátos területfelhasználású térség Jász-Nagykun-Szolnok Megye Térségi 
Szerkezeti Terve NEM ÉRINTI 

Országos övezetek 
ökológiai hálózat magterületének övezete 
OTrT 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága) NEM ÉRINTI 

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 
OTrT 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága) NEM ÉRINTI 

ökológiai hálózat pufferterületének 
övezete 
OTrT 3/1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága) NEM ÉRINTI 

kiváló termőhelyi adottságú szántók 
övezete 
OTrT 3/2. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Lechner Nonprofit Kft.) NEM ÉRINTI 
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jó termőhelyi adottságú szántók övezete 
9/2019. MvM rendelet 1. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Lechner Nonprofit Kft.) NEM ÉRINTI 

erdők övezete 
OTrT 3/3. melléklete adatszolgáltatás* NEM ÉRINTI 

erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 2. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Lechner Nonprofit Kft.)  NEM ÉRINTI 

tájképvédelmi terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 3. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága) NEM ÉRINTI 

világörökségi és világörökségi várományos 
területek övezete 
OTrT 3/4. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, 
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi 
Osztály) 

NEM ÉRINTI 

vízminőség-védelmi terület övezete 
9/2019. MvM rendelet 4. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

nagyvízi meder övezete  
9/2019MvM rendelet 5. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

VTT tározók övezete 
9/2019. MvM rendelet 6. melléklete 

adatszolgáltatás  
(Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

honvédelmi és katonai célú terület 
övezete 
OTrT 3/5. melléklete 

adatszolgáltatás  
(honvédelemért felelős miniszter) NEM ÉRINTI 

Megyei övezetek 
ásványi nyersanyagvagyon övezete adatszolgáltatás** NEM ÉRINTI 

rendszeresen belvízjárta terület övezete adatszolgáltatás  
(Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) NEM ÉRINTI 

tanyás terület övezete 
JNSZMTrT 3.11. melléklete JNSZMTrT övezeti tervlapja ÉRINTI 

földtani veszélyforrás terület övezete*** adatszolgáltatás**** NEM ÉRINTI 
térszervező városok övezete 
JNSZMTrT 3.12. melléklete JNSZMTrT övezeti tervlapja ÉRINTI 

térségi együttműködés övezete 
JNSZMTrT 3.13. melléklete JNSZMTrT övezeti tervlapja ÉRINTI 

ártéri tájgazdálkodás övezete 
JNSZMTrT 3.14. melléklete JNSZMTrT övezeti tervlapja NEM ÉRINTI 

pusztai tájgazdálkodás övezete 
JNSZMTrT 3.15. melléklete JNSZMTrT övezeti tervlapja NEM ÉRINTI 

* Adat forrása: http://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely 
** Adat forrása: https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-ugyek/nyilvantartasok/banyaszati-teruletek 
*** A JNSZMTrT ilyen övezetet nem jelöl. 
**** Adat forrása: Országos Felszínmozgás Kataszter 
 
A továbbiakban kizárólag a táblázat szerint érintett térségi területfelhasználásokat és övezeteket 
tekintjük át. 
 
MAGYARORSZÁG ÉS EGYES KIEMELT TÉRSÉGEINEK TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (TRTV.): 
Magyarország és egyes kiemelt térségeinek Területrendezési Tervről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Trtv.) alkalmazási kötelezettséget ír elő a településrendezési eszközök készítésénél: 

„E törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a megyei területrendezési terv, a településfejlesztési 
koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök és a 
településképi rendelet készítése és elfogadása során.” [Trtv.: 3. § (1)] 

A Trtv. kijelölte az országos területfelhasználási kategóriákat, valamint rögzítette az országos 
övezeteket. 
Az ábrákon a tervezési területet kék lehatárolás jelöli. 
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AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE – ORSZÁGOS TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 

 

JELMAGYARÁZAT 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Az Ország Szerkezeti Terve szerint a módosítással érintett területeket a mezőgazdasági térség és a 
települési térség országos területfelhasználási kategória érinti. 
 
Az országos területfelhasználási kategóriák igazolását a Tervezőknek nem kell elvégezni, mivel az arra 
vonatkozó szabályoknak a megye területére vetítve kell teljesülniük.  

„10. § (1) Az országos területfelhasználási kategóriák területén belül a megyei területfelhasználási 
kategóriák területének kijelölése során 
a) az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába kell 
sorolni; 
b) a mezőgazdasági térség területének legalább 95%-át mezőgazdasági térség kategóriába kell sorolni; 
c) a települési térség területének legalább 90%-át települési térségbe kell sorolni. 
(2) A vízgazdálkodási térség területét vízgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a működési 
területével érintett vízügyi igazgatási szervvel egyeztetve kell pontosítani. 
(3) A sajátos területfelhasználású térségbe sorolt országos területfelhasználási térség területét a fenti 
számításnál figyelmen kívül kell hagyni.” [Trtv. 10. §] 

 
ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSE 

„12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján kell kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez, 
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős 
terület. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot abban az esetben nem kell alkalmazni, ha a c) pont 
szerinti meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt.” [Trtv. 12. §] 

 
Jelen településrendezési eszköz módosítása során, a tervezési terület egy részén került sor új 
beépítésre szánt terület kijelölésére.  
Az új beépítésre szánt területek kijelölése során az alábbi szempontakat figyelembe vettük: 
- A jelen módosítás során kijelölt új beépítésre szánt terület Jászfényszaru város belterületének, 

mint meglévő települési területnek a része. 
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- Az új beépítésre szánt terület Jászfényszaru város közigazgatási határától messze helyezkedik el, 
így nem okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését. 

- A települési térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő, beépítetlen földrészlete, 
mivel a kijelölés a szolmszédos ingatlan bővítéséhez kapcsolódik, azaz helyhez kötött 
beruházásnak tekinthető.  

 
„12. § (3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban 
lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell 
kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az 
adott területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet vagy a véderdő területét a település arra 
alkalmas más területén kell kijelölni.” [Trtv. 13. § (3)] 

 

  
 Új beépítésre szánt terület (lila szín) Új védelmi rendeltetésű erdőterület 

Forrás: Tervezett TSZT 
 
Kijelölt új beépítésre szánt gazdasági terület (Gip) nagysága:  12.329,463 m2 
Elvárt új zöldterület, vagy védelmi rendeltetésű erdőterület nagysága (min. 5%):  616,473 m2 
Kijelölt új védelmi rendeltetésű erdőterület:  41.322,482 m2 
 
41.322,482 m2 > 616,473 m2 Az előírás teljesült. 
 
Az új beépítésre szánt területtel kapocsolatban lévő védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölése az 
adott területen nem valósítható meg tekintettel arra, hogy az új ipari rendeltetésre szánt beépítésre 
szánt területnek a szomszédos telekkel való összevonása tervezett, ezzel – a környező ipari parki 
használathoz igazodó – egységes ipari használatot megteremtve. 
 
A szükséges mértékű védelmi rendeltetésű erdőterületet – a Trtv. 13.§ (3) bekezdésével összhangban 
– a település arra alkalmas, erdősítésre szánt területén került kijelölésre. Az előírás teljesül. 
 
 
Az újonnan beépítésre szánt területekkel együttesen elvárt védelmi rendeltetésű erdőterület 
kijelölése, az előírásnak megfelelő mértékben megtörtént. 
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„13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó földrészlet 
– a különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté. 
(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt területté.” [Trtv. 
13. §] 

 
Jászfényszaru város nem tartozik borvidékhez.  
A tervezési terület (05/16, 05/179 hrsz.) a földhivatali alapadatok alapján erdő művelési ágú és 3 
minőségi osztályú terület, a borszőlő termőhelynek nem része. 
A változtatással érintett 085/53 hrsz.-ú ingatlanrész a földhivatali alapadatok alapján szántó művelési 
ágú és 4, 5 minőségi osztályú terület, a borszőlő termőhelynek nem része. 
A változtatással érintett 094/48 hrsz.-ú ingatlan a földhivatali alapadatok alapján szántó művelési ágú 
és 2, 3, 4 minőségi osztályú terület, a borszőlő termőhelynek nem része. 
 
Jászfényszaru város gyümölcs termőhelyi kataszter I. és II. osztályú területekkel érintett, azonban a 
tervezési területet gyümölcs termőhelyi kataszter I. és II. osztályú terület nem érinti. 
Fent említettek okán az új beépítésre szánt terület kijelölését tiltó előírás betartásra került. 
Forrás: https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny 
 
AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE – ORSZÁGOS MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK ÉS EGYEDI ÉPÍTMÉNYEI 

 

JELMAGYARÁZAT 

  
 
 
 
 
 
Forrás: Ország Szerkezeti Terve 

A tervezési területet országos jelentőségű infrastruktúra hálózatok nem keresztezik.  
 
ORSZÁGOS ÖVEZETEK 
A tervezési terület országos övezetekkel nem érintett, így az országos övezetek részletesebb 
bemutatása nem releváns. 
 
 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (JNSZMTRT): 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről 
szóló 3/2020. (V. 13.) önkormányzati rendeletét 2020. május 13.-án fogadta el, és 2020. május 15.-én 
lépett hatályba. 
 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (V. 13.) Kgy. rendeletének Térségi Szerkezeti Tervlapja szolgál 
a megfeleltetés alapjául.  
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE  

 

 
 
 
 
 
Forrás: JNSZMTrT 

 
MEGYEI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉT ÉRINTŐ MEGYEI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK 
kategória terület* 
erdőgazdálkodási térség 4101,49 ha 
mezőgazdasági térség* 2459,86 ha 
vízgazdálkodási térség 58,44 ha 
települési térség* 996,26 ha 
Összesen: 7616,04 ha 

* Módosítással érintett megyei területfelhasználási kategória. 
Forrás: JNSZMTrT – tervezői adatszolgáltatás 

 
A megyei területfelhasználási kategóriáknak való megfelelést az érintett megyei területfelhasználási 
kategóriákra, Jászfényszaru város érintett tervezési területeire vonatkozóan vizsgáltuk. 
A tervezési területet az alábbi területfelhasználási kategória érinti: 
- mezőgazdasági térség 
- települési térség 
 
ELŐÍRÁSOK A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁJÁRA: 
A területi megfeleltetés értékeit a Trtv. 11. §-a határozza meg. 
 
MEZŐGAZDASÁGI TÉRSÉG: 

„a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész természetközeli terület, – nagyvárosias 
lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és 
nemzetbiztonsági célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;” [Trtv. 11. § b)] 

 Térségi kategória terület elvárás 
 mezőgazdasági térség 2459,86 ha 2459,86 x 0,75 = 1844,89 ha 
 Területfelhasználás terület megfelelés 
 Mk, Má, Mko 4341,95 ha A településszerkezeti terv megfelel a 

térségi kategória előírásának. 
 
4341,95 ha > 1844,89 ha » Megfelel 
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TELEPÜLÉSI TÉRSÉG: 
„d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;” 
[Trtv. 11. § d)] 

 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVI MÓDOSÍTÁSA JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁINAK ELŐÍRÁSAIVAL ÖSSZHANGOT MUTAT. 
 
INFRASTRUKTÚRA HÁLÓZATOK 
A Térségi Szerkezeti Terven a tervezési területeket infrastruktúra hálózati elemek nem érintik. 
Ugyanakkor a terület mentén halad el a 32. sz. Hatvan – Szolnok másodrendű főút. A tervezési terület 
azonban a terület déli feléről nyílik, ahonnan a 3106. j. Vácszentlászló – Jászfényszaru összekötő út 
biztosít kapcsolatot a 32. sz. főúton keresztül az M3, Budapest - Vásárosnamény autópályához a Hatvan 
Keleti autópálya csomóponton keresztül. 
 
MEGYEI ÖVEZETEK 

Trtv. 
„19. § (3) A megyei övezetek a következők: 
1. ásványi nyersanyagvagyon övezete, 
2. rendszeresen belvízjárta terület övezete, 
3. tanyás területek övezete, 
4. földtani veszélyforrás terület övezete, 
5. egyedileg meghatározott megyei övezet.” 
„(5) A (3) bekezdés 1–4. pontjaiban meghatározott megyei övezetek övezeti szabályait a 
területrendezésért felelős miniszter (4) bekezdésben meghatározott rendelete, az övezetek területi 
lehatárolását a megyei területrendezési terv állapítja meg.” 
„21. § (1) A kiemelt térségi és megyei övezetek területén a vonatkozó országos övezetek előírásait is 
alkalmazni kell. 
(2) A törvény és a 19. § (4) és (5) bekezdése szerinti miniszteri rendelet övezeti előírásait a vonatkozó 
ágazati jogszabályokkal együtt kell alkalmazni.” 
„11. A térségi övezetek lehatárolása” 
„22. § A kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési eszközök 
készítése során a térségi övezetek által érintett területeket az e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet szerint, az abban meghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatását 
mérlegelve kell lehatárolni. A mérlegelésnél az e törvényben és a megyei területrendezési tervben 
meghatározott szerkezeti terv szerinti települési térséget kell elsősorban figyelembe venni. 
23. § (2) A településrendezési eszközök készítésénél a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 
térségi övezeteinek lehatárolásához képest a térségi övezetek csak – az e törvény felhatalmazása alapján 
kiadott kormányrendeletben meghatározott – illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén 
változtathatók meg, kivéve a 22. § szerinti esetet. Ha az illetékes államigazgatási szervnek a térségi 
övezet lehatárolására vonatkozó adatszolgáltatása eltér az OTrT-ben, a területrendezésért felelős 
miniszter 19. § (4) bekezdése szerinti rendeletében, illetve a kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben meghatározott övezeti lehatárolástól, a településrendezési eszköz készítése során a települési 
önkormányzat számára kedvezőbb lehatárolás szerepeltethető, kivéve, ha az jogszabályba ütközik.” 

 
Tanyás terület övezete 
 
Új megyei övezet. 
A JNSZMTrT 3.11. melléklete a teljes közigazgatási területre kiterjedően ábrázolja a tanyás terület 
övezetét.  
 

„10. § (1) A megyei területrendezési tervben a tanyás területek övezete azon járásokban jelölhető ki, 
ahol a kijelölést megelőző legutóbbi népszámlálás alapján a mezőgazdasági jellegű külterületen élő 
népesség aránya az összes lakónépességhez viszonyítva az országos átlag fölött van. 
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(2) A tanyás területek övezetével érintett területre a tájfenntartó tanyai gazdálkodás és életmód 
fennmaradásának elősegítése, valamint a tanyás településszerkezet és tájkarakter megőrzése 
érdekében meg kell határozni 
a) a településrendezési eszközökben a területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi 
szabályait, 
b) az a) pont szerinti egyedi szabályokkal érintett területre a településképi rendeletben a településképi 
követelményeket.” 

 
A megyei övezet kijelölésére azért került sor, mert Jászfényszaru város esetében – a legutóbbi (2011-
es) Népszámlálás alapján – a mezőgazdasági jellegű külterületen élő népesség aránya az összes 
lakónépességhez viszonyítva az országos átlag felett volt. 
 
A módosítással érintett területek nem érintettek tanyás területekkel.. 
Térszervező városok övezete 
 
Egyedileg meghatározott megyei övezet. 
A JNSZMTrT 3.12. melléklete a teljes közigazgatási területre kiterjedően ábrázolja a térszervező 
városok övezetét.  
Jászfényszaru Jászberény város hatásterületén elhelyezkedő, egyéb térszervező városnak minősül. 
 

„6. § (1) A településrendezési eszközök készítése és módosítása során 
a) a beépítésre szánt területeken olyan területfelhasználási egységet kell kijelölni, amely erősíti az 
adott város 3.12 melléklet szerinti térszervező szerepét, 
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján lehatárolt barnamezős 
területeken olyan területfelhasználási egységet kell kijelölni, mely elősegíti azok integrálódását a 
kialakult településszövetbe, összhangban van a szomszédos területek területfelhasználásával, és 
elősegíti a térszervező szerep megerősödését, 
c) amennyiben a településen új beépítésre szánt terület az igényekhez képest csak korlátozottan 
jelölhető ki, törekedni kell a települési térségen belül már kialakult beépítésre szánt területek 
intenzívebb területfelhasználásba sorolására. 
(2) Településrendezési eszközök készítése során a terület–felhasználás vizsgálatát a hatályos 
településrendezési eszközök szerinti nem betelepült gazdasági, lakó– és vegyes területfelhasználású 
fejlesztésre kijelölt területekre (területkínálat) is figyelemmel kell kidolgozni. 
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerint fejlesztésre kijelölt területek aránya meghaladja a belterület és 
összes beépítésre szánt terület együttes méretének 20%–át, úgy új fejlesztési terület kijelölése 
kizárólag a már korábban kijelölt, és fel nem használt (nem beépült) fejlesztési terület visszasorolása 
mellett lehetséges.” 

 
Az igénybe nem vett – azaz 10% alatti beépítettséget mutató – lakó-, vegyes- és gazdasági 
területek, valamint a belterület és a beépítésre szánt külterületek együttes területének aránya 
74%. Éppen ezért a kijelöléssel együtt korábban kijelölt fejlesztési terület visszavonására sort kell 
keríteni. 
A Településrendezési Eszközök módosítása keretében 1,23 ha terület került új ipari területként 
kijelölésre. Ezzel együtt 1,28 ha eddig kijelölt fejlesztési gazdasági terület visszavonásra került, a 
földhivatali besorolásnak megfelelő általános mezőgazdasági területbe. 
 
A JNSZMTrT térszervező városok övezetére előírt rendelkezéseit a tervmódosítás betartotta. 
Térségi együttműködés övezete 
 
Egyedileg meghatározott megyei övezet. 
A JNSZMTrT 3.13. melléklete a teljes közigazgatási területre kiterjedően ábrázolja a térségi 
együttműködés övezetét.  
Jászfényszaru a Jászsági gazdasági pólus része. 
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„7.§ (2) Az egy településcsoportba tartozó települések közösen határozzák meg az együttműködés 
mélységét és módját. Amennyiben a településcsoport egésze vagy része az együttműködést támogatja, 
akkor annak mélysége kiterjedhet 
a) kizárólag a településfejlesztési koncepció, 
b) a településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia, 
c) az a) vagy b) pont szerinti fejlesztési dokumentum és a településszerkezeti terv közös elkészítésére. 
… 
(4) A (2) és (3) bekezdés szerinti együttműködésben résztvevő település a településfejlesztési 
koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, településrendezési eszközeinek javaslatát 
– megállapodás alapján – egyeztetheti az együttműködő településsel.  
(5) Az együttműködésben résztvevő településcsoport 
a) közös településfejlesztési koncepciójának, és integrált településfejlesztési stratégiájának készítése 
során törekedni kell a közös jövőkép és cél(ok) meghatározására, 
b) közös településszerkezeti tervének készítése során annak tartalmi felépítését a jogszabályi előírások 
alkalmazása mellett az eltérő adottságokra figyelemmel, azonos elvek alapján kell meghatározni.” 

 
A településszerkezeti terv módosítása nem érintett közös tervezéssel. 

 
JELEN TRE-MÓDOSÍTÁS JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TERÜLETRENDEZÉSI TERVE ELŐÍRÁSAIVAL TELJES 
ÖSSZHANGOT MUTAT. 
 
 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL TELJES ÖSSZHANGOT MUTAT. 
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5. melléklet a …/2020. (… . … .) Kt. határozathoz 
 
A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSI EREDMÉNYE 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 
7. § (3) b) pontja kimondja: 

„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására 
kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,” 

 
Jelen TRE módosítás során új, beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, ennél fogva a biológiai aktivitás 
érték számítása szükséges. 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV.3.) ÖTM rendelet 
(továbbiakban: ÖTM rendelet) 1/A. § szerint:  

„A biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell igazolni.” 
 
A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás előtti és utáni biológiai 
aktivitásérték megállapítása a területfelhasználási egység besorolásának megfelelő értéken alapul.  
 
A TERVEZÉSI TERÜLET VÁLTOZÁS ELŐTTI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS BAÉ MUTATÓ TERÜLET (HA) BAÉ 
Eg 9,0 1,23 11,07 
Összesen  1,23 11,07 

A TERVEZÉSI TERÜLET VÁLTOZÁS UTÁNI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS BAÉK MUTATÓ TERÜLET (HA) BAÉ 
Gip 0,4 1,23 0,49 
Összesen  1,23 0,49 

A tervezési területen a változtatás utáni biológiai aktivitásérték (0,49 pont) a változás előtti 
aktivitásértékhez (11,07 pont) képest csökkent.  
Fentiekre tekintettel további változtatásokra is sort kellett keríteni. 
 
TOVÁBBI VÁLTOZTATÁSOK (GIP VISSZAVONÁSA, BAÉ-PÓTLÁS) VÁLTOZÁS ELŐTTI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS BAÉK MUTATÓ TERÜLET (HA) BAÉ 
Gip 0,4 1,28 0,51 
Má 3,7 4,13 15,28 
Összesen  5,41 15,79 

TOVÁBBI VÁLTOZTATÁSOK (GIP VISSZAVONÁSA, BAÉ-PÓTLÁS) VÁLTOZÁS UTÁNI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKE 
TERÜLETFELHASZNÁLÁS BAÉK MUTATÓ TERÜLET (HA) BAÉ 
Má 3,7 1,28 4,74 
Eg 9 4,13 37,17 
Összesen  5,41 41,91 

A tervezési területen a változtatás utáni biológiai aktivításérték (0,49+41,91=42,4 pont) a változás 
előtti aktivitásértékhez (11,07+15,79=26,86 pont) képest (42,4–26,86=15,54 pont) növekedett. 
 
A terv a tervezési terület biológiai aktivitás értékét, az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest 
növeli, azaz az Étv. által előírtakat teljesíti.  
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AZ ÉTV. ELŐÍRÁSAIT BETARTJA. 
 
 
A +15,54 pontnyi biológiai-aktivitásérték – a későbbi felhasználhatóság szándékával – rögzítésre 
kerül. 
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RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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B/1. RENDELETTERVEZET 
 

Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
…/2020. (… . … .) önkormányzati rendelete 

 
Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló  

2/2018. (I. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján,  
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 42. §-ban biztosított véleményezési jogkörében eljáró 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítészi Iroda, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Főosztály, 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság /mint területi vízvédelmi és 
vízügyi hatóság/, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 
Budapest Főváros Kormányhivatal, Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály, 
Közlekedésért felelős miniszter /Innovációs és Technológiai Minisztérium, Közlekedéspolitikáért 
Felelős Államtitkárság/, 
Légiközlekedési hatóság, /Innovációs és Technológiai Minisztérium, Repülőtéri és Légiforgalmi 
Hatósági Főosztály/, 
Katonai légügyi hatóság /Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály/, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Műszaki Engedélyezési Mérésügyi és 
FogyasztóvédelmFőosztály, Közlekedési és Útügyi Osztály, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 
Építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály, 
Heves Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály, 
Honvédelemért felelős miniszter /Honvédelmi Minisztérium, Honvédelmi Miniszter/, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 
Országos Atomenergia Hivatal, 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, 

továbbá Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, Boldog Község önkormányzata, Csány Község 
Önkormányzata, Hatvan Város Önkormányzata, Jászágó Község Önkormányzata, Pusztamonostor 
Község Önkormányzata, Szentlőrinckáta Község Önkormányzata, Tóalmás Község Önkormányzata, 
Tura Város Önkormányzata, Zsámbok Község Önkormányzata, valamint 
Jászfényszaru Város Partnerségi egyeztetési Szabályzatáról szóló 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati 
rendeletében nevesített Partnerek 
véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 
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ELSŐ RÉSZ 
 
Általános rész 
 
1. § 
Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 2/2018. (I. 17.) 
önkormányzati rendelet (továbbiakban: HÉSZ) 1.1. mellékletét képező, „Jászfényszaru Város 
Belterületi Szabályozási Terve” megnevezésű, „M=1:4000” léptékű, B3, B6 szelvényszámú tervlapok 
tervezési területre vonatkozó normatartalma helyébe e rendelet 1. mellékletét képező, „Jászfényszaru 
Város Belterületi Szabályozási Terve” megnevezésű, „M=1:4000” léptékű, B3, B6 szelvényszámú 
tervlapok tervezési területre vonatkozó normatartalma lép. 
 
2. § 
A HÉSZ 1.2. mellékletét képező, „Jászfényszaru Város Külterületi Szabályozási Terve” megnevezésű, 
„M=1:10.000” léptékű, K3, K7 szelvényszámú tervlapok tervezési területre vonatkozó normatartalma 
helyébe e rendelet 2. mellékletét képező, „Jászfényszaru Város Külterületi Szabályozási Terve” 
megnevezésű, „M=1:10.000” léptékű, K3, K7 szelvényszámú tervlapok tervezési területre vonatkozó 
normatartalma lép. 
 
 
 
MÁSODIK RÉSZ 
 
Záró rendelkezések 
 
9. § 
(1) E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 
(2) E rendelet előírásait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell alkalmazni. 
 
 
Jászfényszaru, 2020. … 
 
 
 
 ………………………………. ………………………………. 
 Győriné Czeglédi Márta dr. Voller Erika 
 polgármester jegyző 
 
 
A kihirdetés napja: 2020. … 
 
 
 
 ………………………………. 
 dr. Voller Erika 
 jegyző 
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1. melléklet …/2020. (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE   M=1:4000 
[Jelmagyarázat, Szelvényháló, B3., B6 számú tervlapok] 
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2. melléklet …/2020. (… . … .) önkormányzati rendelethez 
 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE   M=1:10.000 
[Jelmagyarázat, Szelvényháló, K3, K6, K7 számú tervlapok] 
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
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C/1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek 
ismertetése) 
Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközeinek – 05/16 és 05/179 hrsz.-ú ingatlanra területére 
szóló – módosítása kapcsán Jászfényszaru Város Településszerkezeti Terve további ingatlant (Hrsz.: 
05/16, 085/53, 094/48) érintően is változtatásra került.  
A hatályos szerkezeti jelentőségű infrastruktúra hálózatok – a tervezési területet érintően – 
változatlanok maradtak. A területen belül kiszabályozott feltáró út törlésével a szabályozási terv 
érintett. 
A módosítás során Jászfényszaru Város Településszerkezeti Terve és Szabályozási Terve egyaránt 
módosult. 
A módosítás négy telekre, a 05/16, a 05/179, a 085/53 és a 094/48 hrsz.-ú ingatlanokra terjed ki. A 
változtatás a területfelhasználást, az övezeti rendszert, a beépítési paramétereket, valamint a 
területrendezési elvek megvalósulását szolgáló szükségszerű változtatásokat foglalja magában. 
 
1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, különleges területek) 
A módosítás gazdasági terület kijelölésére irányult. Besorolásánál azt az elvet követtük, hogy 
szomszédságával együttesen környezetre jelentőst hatást nem gyakorló ipari tevékenység elhelyezése 
legyen alkalmas.  
A kijelölt területfelhasználás az egyéb ipari terület. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tervének elvárásai alapján, a kijelölt gazdasági 
területtel közel megegyező méretben fejlesztési gazdasági terület került visszavonásra. 
 
1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, 
természetközeli területek, különleges területek) 
A Trtv. új beépítésre szánt terület kijelöléséhez rendelt zöldterületi, vagy védelmi rendeltetésű 
erdőterületi kijelölési kötelezettsége, a JNSZMTrT. meglévő fejlesztési gazdasági területek szinten 
tartásáról szóló előírása, valamint a területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. 
(IV. 3.) ÖTM rendelet előírásainak teljesítése együttesen tette szükségessé a további változtatások 
megtételét, amelyek beépítésre nem szánt területek, ezen belül gazdasági rendeltetésű erdőterület, 
valamint általános mezőgazdasági terület kijelölését eredményezték. 
Az Má terület 55 méter szélességben került kijelölésre a 085/53 hrsz.-ú ingatlanból, míg a gazdasági 
rendeltetésű erdőterület a 094/48 hrsz.-ú ingatlan egészére kiterjedt.  
 
1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 
A tervezési területen szerkezetalkotó közlekedési elem nem halad át.  
Jászfényszaru város közigazgatási területén belül, a terület mentén található a 32. sz. másodrendű főút, 
azonban a terület megközelítése – tekintettel az út hálózaton belüli hierarchájára – nem ebből az 
irányból van megoldva. A terület feltárásában a 2531 hrsz.-ú és folytatása a 2552 hrsz.-ú közterületi út 
vesz részt. 
A terület kedvező elérését az M3-as autópálya, a 32. sz. főút és a 3106. j. összekötő út együttesen 
teremtik meg. 
 
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek, 
A tervezési területen szerkezetet meghatározó közműhálózati elem – a 32. sz. főúttal párhuzamos 
regionális szerepű hírközlési optikai körzetkábel kivételével – nem halad át.  
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A szomszédos közterületeken ivóvíz gerincvezeték, gravitációs és nyomott szennyvíz gyűjtővezeték, 
középfeszültségű átviteli villamosenergia vezeték, földgáz elosztó vezeték, valamint a helyi elosztó 
hálózat részét képező, alépítményes hírközlési vezeték halad. 
 
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 
A tervezési területen szerkezetalkotó zöldfelületi elem, vízfolyás nem található. A terület jelenleg 
részben erdő művelési ágú, részben beruházási célterület megnevezésű kivett terület. A gazdasági 
terület besorolásához kapcsolódó erdőtelepítés Jászfényszaru erdősültségi arányának növelése felé 
vezető első lépés. Különösen üdvözölendő, hogy a kijelölt területet a tulajdonos valós erdősítésre 
szánja, így zöldfelületi szerepét be tudja tölteni. 
A szomszédos 2531 hrsz.-ú és folytatása a 2552 hrsz.-ú közterületi út mentén árok van kialakítva, amely 
a környék csapadékvizeinek levezetésében vesz részt. A módosítás az út területére nem terjed ki, így 
annak vízlevezető árkát sem változtatja meg. 
 
1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
– védőtávolságok, 
A tervezési területet jelenleg érinti az országos főút külterületi szakaszának tengelyétől számított 100 
méteres közútkezelői hozzájárulási sáv.  
Jászfényszaru Város Településszerkezeti terve az érintett szakaszt tervezett belterületként jelöli, így 
annak belterületté válásakor a közúti közlekedésről szóló I. törvény 42/A. § (1) bekezdés b) pontjában 
szereplő eseteknél kell kikérni a közútkezelő hozzájárulását. 
 
– táj és természetvédelmi elemek, területek, 
A tervezési területet sem táj-, sem természetvédelmi elem nem érinti. 
 
– kulturális örökségvédelmi elemek, 
A tervezési területet kulturális örökségvédelmi elem – a 69793 régészeti lelőhely kivételével – nem 
érinti. A további változtatási területek közül a 085/53 hrsz.-ú terület érintett több régészeti lelőhellyel. 
 
– egyéb védelmi és korlátozó elemek. 
A tervezési területet és a további változtatási területeket egyéb védelmi és korlátozási elem nem érinti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: TSZT-03 számú tervlap tervezete Forrás: TSZT-06 számú tervlap tervezete 
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1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás 
bemutatása) 
1.2.1.1. A terület a hatályos településszerkezeti tervben. 
A hatályos településszerkezeti terv szerint a 05/16 hrsz.-ú ingatlan egésze gazdasági rendeltetésű 
erdőterület (Eg), a 05/179 hrsz.-ú ingatlan pedig egyéb ipari terület (Gip) besorolású. A további 
területrészek közül a 085/53 hrsz.-ú ingatlan egyéb ipari terület (Gip), míg a 094/48 hrsz.-ú ingatlan 
általános mezőgazdasági terület (Má) besorolású. 
 
1.2.1.2. A javasolt módosítás és indoklása. 
A módosítás nyomán a 05/16 hrsz.-ú ingatlan egésze egyéb ipari terület (Gip), a 085/53 hrsz.-ú ingatlan 
északi, 55 méteres sávja általános mezőgazdasági terület (Má), míg a 094/48 hrsz.-ú ingatlan egésze 
gazdasági rendeltetésű erdőterület (Eg) besorolást kapott.  
A tervezési területen belül elhelyezkedő erdőterület – amely szerepel az Országos Erdőállomány 
Adattárban, valamint a földhivatali nyilvántartás szerint is erdő művelési ágban van nyilvántartva – 
helyére történő gazdasági terület kijelölését az ingatlan Ipari Parki elhelyezkedése, összközműves 
kialakítása, és a szomszédos ipartelep bővítési igénye együttesen indokolják.  
A kijelölés ugyanakkor – a megyei elvárásokat teljesítve – gazdasági fejlesztési terület visszalépésével 
jár együtt, valamint a kieső biológiai aktivitásérték pótlásához szükséges erdőterületi besorolással. 
 
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek 
bemutatása 
Az Eljr. 4.§ (2) bekezdése a településrendezési eszközök területrendezési tervekkel való összhangját 
írja elő. A Trtv. a települések területfelhasználására és építésre vonatkozó szabályaira határozza meg 
a törvényi összhang teljesülését. 
Az összhang igazolását az Eljr. 4. melléklete a Településszerkezeti terv tartalmi követelményei között 
szerepelteti. 
Fentiekre tekintettel Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközei – 05/16 és 05/179 rsz.-ú ingatlan 
területére szóló – módosításának határozattal elfogadásra kerülő munkarészeiben, nevezetesen a 
Településszerkezeti Terv módosításáról szóló határozat 4. mellékletében szerepel az összhang 
igazolása. 
 
A vizsgálat a TRE-módosítás teljes körű összhangját állapította meg mind a Trtv., mind a 9/2019. MvM 
rendelet, mind Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Tervével kapcsolatban. 
 
1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 
Jászfényszaru Város Településfejlesztési Koncepciója, a Településrendezési Eszközök felülvizsgálatát 
megelőzően, 2015. március hónapban készült el. 
A megfogalmazott jövőképben szereplő megállapítás „A tradíció és az innováció városa” illeszkedik 
jelen fejlesztéshez, hiszen részben ipari terület, részben mezőgazdasági terület kijelölésével jár a 
változtatás együtt. 
A Város átfogó céljai között szerepel az „Értékközpontú és kiegyensúlyozott fejlesztés”, melyen belül 
stratégiai célként nevesíti a „Helyi gazdaság diverzifikálását, a kkv-k szerepének növelését”. 
 
A megfogalmazott célokkal a tervezett beruházás összhangot mutat, amit visszaigazol Jászfényszaru 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének jelen tervezési területet kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánító 8/2020. (IV. 02.) Kt. határozata is. 
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C/2. SZAKÁGI JAVASLATOK 
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 
A tájrendezési javaslatok megfogalmazásánál a természetvédelmi értékek és a tájképi értékek 
védelme, valamint az azokból fakadó potenciális lehetőségek kiaknázása szempontként rögzült. 
 
2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
A módosításokkal érintett területek külterületen helyezkednek el, részben kivett, részben erdő, 
részben szántó művelési ágúak.  
A tervezési terület Jászfényszaru tervezett belterületén fekszik, az Ipari Park gazdasági területei által 
körbevéve. A kedvező elérhetőségű, összközműves telek gazdasági területté válása, helyzeténél fogva, 
szükségszerűnek minősül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ORTO fotó Állami alapadatok – művelési ágak 
A módosítás Jászfényszaru területén jelentősebb tájhasználati változással nem jár együtt, azonban az 
eddigi erdőterület kedvezőbb helyre történő áthelyezésével, a gazdasági terület már beépült 
ingatlanokhoz kapcsolásával a tájhasználatot javítja. A kijelölésre kerülő, rendeltetésében a 
megszüntetett erdővel megegyezően gazdasági rendeltetésű erdőterület jelentősen meghaladja, a 
megszüntetett erdőterület méretét, több, mint háromszorosa annak. Első előfutára lehet a külterületi 
erdősültséget növelő tervezett betelepítéseknek, amelyek Jászfényszaru környezeti állapotára 
kedvező hatást fognak kifejteni. 
 
2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
A tervezési terület és a változtatásra kerülő területek a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság működési 
területére esnek. A HNPI-től kapott adatszolgáltatás alapján megállapítható, hogy az érintett területek 
sem Natura 2000 területtel, sem az országos ökológiai hálózat elemeivel, sem ex lege védett természeti 
elemekkel, sem védett természeti területekkel nem érintettek.  
Fentiek okán a tervezési területen újonnan kijelölt beépítésre szánt terület természetvédelmi 
elemekre közvetlen hatást nem fejt ki. Közvetett hatása pozitívnak tekinthető a megszűnő erdősáv 
helyett létesülő jelentősen nagyobb méretű, szántóterületek közé kerülő erdőterület okán, valamint a 
visszavont gazdasági terület mezőgazdasági területbe történő visszasorolása révén.  
 
Országos Erdőállomány Adattár 
Jászfényszaru város egészén az erdők jelenléte, a magyarországi átlag alatti arányú.  
A tervezési terület 05/16 hrsz.-ú ingatlana erdőtervezett erdővel érintett, míg a további változtatásra 
kerülő területek erdőtervezett erdőkkel nem érintettek, szántóterületi használatban állnak. 
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A Trtv. az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdőkkel kapcsolatban az alábbiakat mondja ki: 
„4. § 8. erdők övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és megyei területrendezési 
tervben alkalmazott övezet, amelybe az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő erdők és 
az erdőgazdálkodási célokat közvetlenül szolgáló földterületek tartoznak;” 

valamint 
„29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési 
eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolnia. Az e 
törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt területek, valamint az erdőről, az 
erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében 
meghatározott területek [hosszú felsorolás], továbbá az Ország Szerkezeti Terve, a Budapesti 
Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által 
kijelölt települési térség területein lévő erdők övezetének területét a számításnál figyelmen kívül 
kell hagyni.” 

Az érintett területek az Ország Szerkezeti Terve 
alapján a települési térség, valamint a 
mezőgazdasági térség részét képezik.  
A 05/16 hrsz.-ú ingatlan az Országos 
Erdőállomány Adattárban nyilvántartott 43/A 
és 43/TI (tisztás) tagerdőkkel érintettek.  
A megszűnő erdőterületnél nagyobb 
erdőterület kijelölésére kerül sor. 
Jászfényszaru közigazgatási területére esően 
vizsgáljuk a Trtv. 29. § teljesülését. 
OEA erdőterületek nagysága: 1589,29 ha 
Besorolási kötelezettség (95%): 1509, 83ha 
Besorolt terület nagysága: 1576,02 ha 
 
A módosítás az előírást betartja. 
 
Forrás: Trtv. – Ország Szerkezeti Terve 

 
Termőföldek 
A változtatással érintett szántó művelési ágú ingatlan részben visszanyeri mezőgazdasági rendeltetését 
(085/53 hrsz.-ú ingatlan északi 55 méteres sávja), részben erdőtelepítést valósítanak meg területén 
(094/48 hrsz.). Utóbbi Jászfényszaru alacsony erdősültségi arányából, valamint JNSZMTrT Térségi 
Szerkezeti tervén kijelölt jelentős erdőgazdálkodási térséggel való érintettségéből következik. 
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A bemutatott térképrészlet Jászfényszaru 
szántóterületeinek minőségi osztályba 
sorolását mutatja. Megállapítható, hogy az 
érintett terület Sz2, Sz3, Sz4 minőségi 
osztályúak, melyek közül az Sz2 és az Sz3 átlag 
feletti minőségi osztályú szántóterületek közé 
tartozik. 
 
Szántó minőségi osztályok jelmagyarázata: 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: állami alapadatok – művelési ág 

A módosítás a környező termőföldekre negatív hatást nem fejt ki, köszönhetően a környező 
termőföldek védelmét szolgáló erdősáv kijelölésének. 
 
2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
A tervezési terület nem esik tájképvédelmi terület övezetébe. 
 
2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: az Étv.) 
7. § (3) b) pontja kimondja: 

„újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási 
területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény 
végrehajtására kiadott jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet,” 

 
Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközeinek 05/16 és 05/179 hrsz.-ú ingatlan területére szóló 
– módosítása újonnan beépítésre szánt terület kijelölésével jár együtt, így a biológiai aktivitásérték 
szinten tartásának igazolása szükségszerű. 
A biológiai aktivitásérték szinten tartását A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A. §-a szerint a településszerkezeti tervben kell igazolni. 
Fentiekre tekintettel a biológiai aktivitásérték számítást a településszerkezeti terv határozata 
tartalmazza. 
A számítás növekedést mutatott ki, azaz az Étv. előírásokat a módosítás teljesíti. 
 
 
2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, történeti kert) 
2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 
A módosítás során a tervezési területen megszűnt erdőterület több, mint háromszorosán új gazdasági 
rendeltetésű erdőterület kijelölésére került sor. A kijelölés Jászfényszaru egészének erdősültségét kis 
mértékben növelte. 
 
2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 
Az erdő kijelöléssel Jászfényszaru erdőterületeinek nagysága megnőtt, mely a településre kedvező 
hatású.  
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2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 
A tervezési területen belül található erdőterület megszűnik, és a környezetében kijelölt ipari gazdasági 
hasznosításra lesz lehetőség. A módosítással érintett ingatlanon jelenleg meglévő erdőállomány 
természetességi kategóriája alacsony, kultúrerdő besorolású. 
 
A zöldfelületekkel kapcsolatos javaslatok az alábbiakban foglalhatók össze: 

• A megszűnő erdőterületnél nagyobb kiterjedésű erdőterület telepítése. 
• Visszavont fejlesztési gazdasági terület valós használatának megfelelő mezőgazdasági 

besorolás megadása. 
• Az egyéb ipari terület beépítetlen részén háromszintes növényállomány telepítésének 

elvárása. 
 
A TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK AZ ERDŐKIJELÖLÉS OKÁN A TELEPÜLÉS ÖKOLÓGIAI SZEREPKÖRÉT MAGASABB SZINTRE 
EMELIK. A MÓDOSÍTÁS TEHÁT KEDVEZŐ IRÁNYÚ VÁLTOZTATÁSNAK MINŐSÜL. 
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C/3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb 
rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás) 
 
3.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK 
A tervezési terület közúthálózatról jól megközelíthető. A tervezési területtől nyugatra, a 2531 hrsz.-ú 
és folytatása a 2552 hrsz.-ú utcáról nyílik a 3106. j. Vácszentlászló-Jászfényszaru összekötő út. Az 
országos mellékút a 32. sz. Hatvan-Szolnok másodrendű főút 10 km 353 m szelvényében kiépült 
körforgalmú csomópontba köt be. A 32. sz. másodrendű főút közvetlen kapcsolatot biztosít az M3-as 
Budapest-Vásárosnamény autópályához a Hatvan Kelet csomóponton keresztül.  
 
A tervezési területet délről önkormányzati tulajdonban lévő, földhivatali állapot szerint útként 
nyilvántartott közterület határolja.  
A tervezési területen belül, közlekedéshálózati kapcsolatokat érintő változtatásra nem kerül sor. Egy 
tervezett, szabályozási szintű feltáró út kerül törlésre, egy telekegyesítést követően korábban 
feltárásra szánt ingatlan megszűnése okán. 
 
3.1.1. Forgalmi terheltség 
A tervezési terület forgalmi terheltségét a 32. sz. főút és a 3106. j mellékút tekintetében vizsgáltuk. 
 
32. sz. Hatvan-Szolnok másodrendű főút forgalma /felszorzott/ 
 Számlálóállomás szelvénye: 18+000 [km+m] 
2019 forgalom 6386 j/nap 8364 E/nap 38% 
2018 forgalom 6067 j/nap 7917 E/nap 36% 
2017 forgalom 5886 j/nap 8015 E/nap 39% 

 
3106 j. Vácszentlászló-Jászfényszaru összekötő út forgalma /felszorzott/ 
 Számlálóállomás szelvénye: 17+025 [km+m] 
2019 forgalom 5153 j/nap 4826 E/nap 40% 
2018 forgalom 4881 j/nap 4592 E/nap 38% 
2017 forgalom 4476 j/nap 4206 E/nap 33% 

Forrás: Az országos közutak 2017., 2018., 2019. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma 
 
Az adatok növekvő forgalmat, ám kellő mértékű tartalékot jeleznek mindkét út esetében. 
 
3.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK 
A tervezési területtől északnyugatra a 32. sz. főút és a 3106. j. összekötő út körforgalmi csomópontja 
található. 
A 3106. j. összekötő útnak az Ipari Park útjával való kereszteződése balra kanyarodó sávokkal került 
kiépítésre. 
 
3.3. BELSŐ ÚTHÁLÓZAT 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 
A tervezési terület mentén kiépített út található, amelyről a tervezési terület is nyílik. A Szabályozási 
Terven jelölt feltáró út kiszabályozása törlésre kerül a 2535/13 és a 2535/19 hrsz.-ú ingatlan tervezett 
telekegyesítése okán. 
A fejlesztés a szomszédos telephely kiterjesztéséveljár együtt, így további útelem kialakítását nem 
igényli. 
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3.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 
3.4.1. Közúti tömegközlekedés 

A tervezési terület helyközi autóbusszal 
megközelíthető. A legközelebb eső a 
Jászfényszaru, Samsung nevű megállóhely 900 
m-re található. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 
http://www.volanbusz.hu/files/public/terkepek/vonalak/
2100.pdf 

 
Jászfényszarut az alábbi autóbuszjáratok érintik: 

• 414 Budapest–Hatvan–Boldog–Jászfényszaru,  
• 441, 442 Budapest–Gödöllő–Jászfényszaru,  
• 444 Gödöllő–Vácszentlászló–Jászfényszaru,  
• 1076 Budapest–Gödöllő–Jászberény,  
• 1077 Budapest–Jászberény–Nagykörű–Szolnok,  
• 1078 Budapest–Jászberény–Alattyán–Szolnok,  
• 1467 Szolnok-Jászberény-Jászfényszaru-Hatvan,  
• 4681 Jászberény-Jászfényszaru-Hatvan,  
• 4685 , Jászberény-Jászfényszaru  
• 4686 Jászberény-Jászfényszaru-Boldog-Hatvan 

Forrás: https://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/telepules-szerinti-menetrendi-kereso/J#horgony 
 
A módosítás kapcsán újabb viszonylat kijelölése, útvonal módosítása nem válik szükségessé. 
 
3.4.2. Kötöttpályás tömegközlekedés 
A tervezési terület kötöttpályás közösségi közlekedéssel való elérhetősége nehézkes.  
A településen áthalad a 82. számú Hatvan-Szolnok vasútvonal, melynek vasúti megállóhelye a 
belterülettől északra helyezkedik el. A vasútállomás a tervezési területtől 2 km-re található. 
 
3.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS 
A tervezési terület környezetében, a 3106. j. összekötő út mentén található kiépített önálló kerékpárút, 
melyről a tervezési terület az Ipari Park kerékpározásra is alkalmas útsávján keresztül érhető el. 
Ugyancsak fontos kerékpárút a Jászfényszarut Hatvannal összekötő önálló kerékpárút, amely a 32. sz. 
főút mentén, attól elválasztva került kiépítésre. 
Az Ország Szerkezeti Terve alapján országos kerékpárútvonal a tervezési terület környezetét nem 
érinti. 
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési Terve módosításának Térségi Szerkezeti Terve térségi 
jelentőségű kerékpárútvonalatként szerepelteti mind a 32. sz. főút, mind a 3106. j. összekötő út menti 
már kiépített kerékpárutat.  
 
A módosítás a kerékpáros közlekedést érintő változtatásra nem tesz javaslatot. 
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3.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS 
A tervezési terület gyalogos megközelítése a 3106. j. út menti gyalogos forgalomra is szolgáló 
kerékpárúton keresztül közelíthető meg. A gyalogos kapcsolat elsődlegesen a buszmegállótól vehető 
számításba, a lakóterületek jelentős távolságban való elhelyezkedése miatt.  
 
3.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS 
A tervezési területen telken belül kell biztosításra a funkcióhoz kötődő, szükséges számú 
gépjárműelhelyezés.  

A határoló utak részben önkormányzati 
tulajdonban vannak, részben a Magyar Állam 
tulajdonában lévő közutak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Állami alapadatok – saját szerkesztés 
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C/4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 
A tervezési terület mentén a közműhálózat teljes körűen kiépített. Mindennek oka Jászfényszaru Város 
Ipari Parkjának jelenléte, melynek közművesítése a közutak felől van megoldva.  
A módosítás kapcsán új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, mely közműigénnyel lép föl. A terület 
nagysága (~5 ha) jelentős víziközmű és energiaigényt nem generál.  
A közművek helyzetét az e-közmű adataira támaszkodva mutatjuk be, míg a közműigényeket a 
beruházó rendelkezésünkre bocsátott adataira alapozzuk. 
 
4.1. VÍZIKÖZMŰVEK 
Ivóvízellátás 

A tervezési terület vízellátása a 2531 hrsz.-ú 
(SRF) úton haladó, 110-as kör műanyag 
gerincvezetékkel biztosítható. 
 
A vezeték kapacitása a fellépő vízigények 
kiszolgálására alkalmas.  
 
Vízvezeték-hálózat fejlesztéssel a tervezett 
módosítás nem jár együtt. 
 
Jászfényszaru vízellátását a Tiszamenti 
Regionális Vízművek Zrt. biztosítja. A 
településen 3 db mélyfúrású kút üzemel.  
 
 
 
Forrás: e-közmű 

 
Szennyvízelvezetés: 

A tervezési terület szennyvízelvezetése a 2531 
hrsz.-ú (SRF) úton kiépített 200-as, gravitációs, 
illetve 110-es nyomás alatti szennyvíz-
csatornára történő rákötéssel biztosítható. 
A csatorna kapacitása a szennyvízkibocsátás 
kiszolgálására a fejlesztéseket követően is 
alkalmas.  
A 32. sz. főút északi oldala mentén 150-es 
nyomás alatti szennyvízcsatorna szállítóvezeték 
halad. 
Jászfényszaru Város szennyvíztisztító telepe a 
többlet szennyvizeket fogadni tudja. 
 
Szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztéssel a 
tervezett módosítás nem jár együtt. 
 
Forrás: e-közmű 
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Csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés: 
A tervezési terület és környezete 
csapadékvizeinek befogadója a belterületen 
található záportározók egyike, melyhez az utak 
menti árkokon keresztül jutnak el a felszíni 
vizek. 
A záportározók a fejlesztéseket követően is 
alkalmasak a csapadékvíz befogadására. 
 
A gazdasági területek építési övezete esetében 
a zöldfelületi arány 50%-án többszintes 
növényzet telepítése került előírásra, a 
befogadóba kerülő csapadékvíz mennyiségének 
csökkentése érdekében. 
 
Forrás: 
http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletgazd_vgt/ 

 
4.2. ENERGIAELLÁTÁS 
A tervezett beruházás energiaigényének kielégítésére mind a villamosenergia, mind a vezetékes 
gázhálózat rendelkezésre áll. Mindemellett a megújuló energia hasznosítási formái is elérhetők, ami 
elsősorban a napenergia, és a földhű hasznosítására irányulhat. 
 
Az energiaigényekre a rendelkezésre álló hálózatok megfelelnek, hálózatfejlesztéssel a tervezett 
módosítás nem jár együtt. 
 
Villamosenergia ellátás: 

A tervezési területtől délre, a 2531 hrsz.-ú (SRF) 
úton középfeszültségű földkábel, valamint 
közvilágítási légvezeték van kiépítve. 
A vezeték a fellépő villamosenergia igények 
kiszolgálására a fejlesztéseket követően is 
alkalmas. 
 
Villamosenergia-hálózat fejlesztéssel a 
tervezett módosítás nem jár együtt. 
 
Jászfényszaru villamosenergia ellátását az 
Észak-Magyarországi Áramhálózati Szolgáltató 
Zrt. biztosítja, a Hatvani villamos alállomásról 20 
kV-os feszültségszinten. 
 
 
Forrás: e-közmű 
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Vezetékes gázellátás: 
A tervezési területtől délre DN110-es KPE 
földgáz elosztó vezeték halad. A 32. sz. főút 
mentén pedig DN160-es KPE földgáz elosztó 
vezeték halad.  
 
A vezeték a fellépő gázenergia igények 
kiszolgálására a fejlesztéseket követően is 
alkalmas. 
 
Vezetékes gázhálózat fejlesztéssel a tervezett 
módosítás nem jár együtt. 
 
Jászfényszaru vezetékes gázellátását a TIGÁZ 
Zrt. biztosítja 
 
 
Forrás: e-közmű 

 
4.3. HÍRKÖZLÉS 
Az elektronikus hírközlési munkarész jogszabály szerinti elkészítéséhez szükségessé vált a 14/2013. 
NMHH rendelet 26. § (5) pontja szerinti adatszolgáltatás kérése Jászfényszaru város érintett tervezési 
területére vonatkozóan. 
Az e-közmű adatállománya szerint Jászfényszaru város területén hírközlési szolgáltatási tevékenységet 
folytató szolgáltatókat kereste meg az Önkormányzat, melyektől azt kérdezte, hogy a mellékelt 
tervezési területen meglévő elektronikus hírközlési építményük található-e, illetve van-e 
előkészületben kormányzati célú, illetve jelentős elhelyezési igénnyel bíró külön célú elektronikus 
hírközlési hálózatfejlesztésük. 
 
A megkeresett szolgáltatók: 

• Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt. 
• Telenor Magyarország Zrt. 
• Invitel Távközlési Zrt. 
• Invitech ICT Services Kft. 
• NAGY TV Kivitelező és Szolgáltató Kft. 
• PR-TELECOM Zrt. 

 
A megkeresés alapján, az alábbi szolgáltatótól érkezett be adatszolgáltatás, vélemény: 

Antenna Hungária Zrt. – Iktatószám: 20.014-48/2020 
„Jászfényszaru Város közigazgatási területén az Antenna Hungária Zrt-nak nincs alépítmény 
hálózata, élő magassági építési korlátozásokról sem tartunk nyilván. 
Átjátszó adót, egyéb tornyot nem üzemeltetünk, rövidtávon sem tervezünk ilyen telepítést. 
Üzleti célú (B to B) szolgáltatásainkat mikrohullámú berendezések segítségével biztosítjuk, 
mindig a piaci igényeknek megfelelően.” 

 
PR-Telecom Zrt.  
„A Vodafone Magyarország Zrt. mobiltelefon szolgáltatási részlegének a megjelölt tervezési 
területen (hrsz: 05/16) nincs érintettsége, jelenleg új beruházást nem tervezünk a területen. ” 

 
Vodafone Hungary.  
„A Vodafone Magyarország Zrt. mobiltelefon szolgáltatási részlegének a megjelölt tervezési 
területen (hrsz: 05/16) nincs érintettsége, jelenleg új beruházást nem tervezünk a területen. ” 
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Jászfényszaru Város Településrendezési eszközeienk felülvizsgálata keretében további hírközlési 
szolgáltatók hálózatának, létesítményeinek elhelyezkedéséről van ismeretünk. Ezek alapján 
kijelenthetjük, hogy jelen tervezési terület hírközlési szolgáltatók kiépített hálózatával, vagy 
létesítményével nem érintett. 
 
4.4. MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSA, KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAGAZDÁLKODÁS, 

EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK 
A tervezési területen az épületekre egyéni napelemes háztartási kiserőművek telepítése, illetve földhő-
hasznosítása javasolt.  
A tervezési terület építési övezetében teljes közművesítettség az elvárás, így egyedi közműpótlók 
számításba vétele nem releváns. 
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C/5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, 
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, 
hulladékkezelés vonatkozásában) 
 
5.1. FÖLD- ÉS TALAJVÉDELEM 
A módosítással érintett ingatlanok külterületi fekvősűek. Részben beruházási célterületté nyilvánított 
(05/179 hrsz.), részben jelenleg erdő művelési ágú (05/16 hrsz.-ú), másik részben szántó művelési ágú 
(085/53 és 094/48 hrsz.-ú) ingatlanok.  
A hatályos településrendezési eszközök alapján ipari terület, gazdasági rendeltetésű erdőterület, 
valamint általános mezőgazdasági terület területfelhasználásba sorolt területekről van szó. 
Jelen módosítás nyomán új gazdasági terület és új erdőterület került kijelölésre, korábban kijelölt 
gazdasági terület pedig általános mezőgazdasági területté került visszaminősítésre. 
 
5.1.1. Talajvédelem 
A földtani adottságokat befolyásoló módosításra nem került sor. 
 
5.1.2. Termőföldvédelem 
A termőfölddel érintett tervezési területrész (085/53 és 094/48 hrsz.) az állami alapadatok szerint 
szántó művelési ágú. A 085/53 hrsz.-ú ingatlan változtatással érintett része 3 és 4 minőségi osztályú. A 
094/48 hrsz.-ú ingatlan 2, 3 és 4 minőségi osztályú. A Földhivatal 2017. márciusi állapotot tükröző 
adatai szerint a 2 és 3 minőségi osztályú szántó átlag feletti termőföldnek minősül. 
 
A 05/16 hrsz.-ú ingatlan erdő művelési ágú, 3 minőségi osztályú földrészlet, ezért a Tfvt. alkalmazása 
szempontjából nem minősül termőföldnek. Nem minősül termőföldnek a 05/179 hrsz.-ú ingatlan sem, 
mivel az beruházási célterületté van minősítve. 
 
5.2. VÍZVÉDELEM 
5.2.1. Felszíni vizek 
A tervezési terület felszíni vizekkel nem érintett. Közelében található a Zagyva folyó, amely Szolnoknál 
torkollik a Tisza folyóba. 

Jászfényszaru város közigazgatási területe a 
Tisza részvízgyűjtőjének 2-10 jelű Zagyva 
alegységéhez tartozik.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: http://vizeink.hu/korabbi-vizgyujto-
gazdalkodasi-tervek/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-
2015/ 

A víztestekre Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 
1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat (VGT2) vonatkozik. 
[Forrás: http://www.euvki.hu/] és [Forrás: http://vizeink.hu] 
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A felszíni és felszín alatti víztestek védelméről rendelkező 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1) 
bekezdése szerint: 

„Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín 
alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot 
követelményeinek.” 

Érintettség a tervezési terület vonatkozásában: 
2-11 Zagyva alegység:  
sp.2.9.1 (sekély porózus), p.2.9.1 (porózus), pt.2.2 (porózus termál) 
sp.2.9.1 mennyiségi állapota gyenge 
p.2.9.1 mennyiségi állapota gyenge 
pt.2.2 mennyiségi állapota jó 
sp.2.9.1 kémiai állapota gyenge 
p.2.9.1 kémiai állapota jó 
pt.2.2 kémiai állapota jó 

A 2-10 jelű Zagyva alegység területe (és azon 
belül a tervezési terület tápanyag- és 
nitrátérzékeny területek vonatkozásában 
érzékenynek tekinthető, amely kijelölésre a 
terület vonatkozásában 2006-ban és 2013-ban 
is sor került. Egy kisebb rész csak 2013-ban 
került kijelölésre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: 2-2. Nitrát és tápanyagérzékeny területek 

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. Korm. 
rendelet alapján, a MePAR rendszer adatai szerint Jászfényszaru város jelen tervezési területe – a 
felszín alatti vizek tekintetében – nitrátérzékenynek minősül. A település nitrátérzékeny területeinek 
listáját tartalmazza a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő 
közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet. A nitrátérzékeny területeken mezőgazdasági 
tevékenységet a cselekvési program, valamint a helyes mezőgazdasági gyakorlatnak a cselekvési 
programban meghatározott kötelező előírásai szerint kell végeznie.  
Belvízvédelem 
Jászfényszaru város területe – a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság felülvizsgálathoz küldött 
előzetes tájékoztatása (Iktatószám: KP-1044-003/2017) alapján – a Pálfai-féle veszélyeztetettségi 
besorolás szerint I. és kis területen II. besorolású, azaz belvízzel alig veszélyeztetett terület. 
A tervezési terület nem érint kisvízfolyást.  
A belvízi adottságokat befolyásoló módosításra nem kerül sor. 
Árvízvédelem 
A tervezési terület nagyvízi mederrel nem érintett. 
Árvízvédelmi adottságokat befolyásoló módosításra nem kerül sor. 
 
5.2.2. Felszín alatti vizek 
A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és 
a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet rendelkezik a 
felszín alatti víz védelmének általános és specifikus szabályairól. 
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A felszín alatti vizeket befolyásoló módosításra nem kerül sor. 
 
5.3. LEVEGŐTISZTASÁG VÉDELEM 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendeletet 1. 
számú melléklete alapján Jászfényszaru város a 10. légszennyezettségi zónába tartozik, amely az ország 
többi területét öleli fel. 
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. melléklete alapján a 10. légszennyezettségi zóna 
szennyezőanyagonkénti zónacsoportjait és ezek levegőterheltségét az alábbi táblázat ismerteti. 

Szennyező anyag 10. Zónacsoport 

Kén-dioxid F Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

Nitrogén-dioxid F Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

Szén-monoxid F Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

Szilárd (PM10) E Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 

Benzol F Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

Talajközeli ózon O-I Azon terület, ahol a talaj közeli ózon koncentrációja meghaladja a célértéket. 

PM10 Arzén (As) F Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

PM10 Kadmium (Cd) F Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

PM10 Nikkel (Ni) F Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

PM10 Ólom (Pb) F Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem 
haladja meg. 

PM10 benz(a)- pirén 
(BaP) D 

Azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 
tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre 
vonatkozó határérték, az 1. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3–6. 
sorában szereplő anyagok esetében a célérték között van. 

A tervezési terület környezetében kijelölt levegővédelmi övezettel rendelkező létesítmény nincsen. 
A levegőtisztasági adottságokat befolyásoló módosításra – az ipari terület kedvezőtlen hatásán, 
továbbá a kijelölésre kerülő gazdasági rendeltetésű erdőterület kedvező hatásán túl – nem kerül sor. 
 
ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM 
A tervezési területet zajvédelmi övezet nem érinti.  
Zaj- és rezgésvédelmi adottságokat befolyásoló módosításra nem kerül sor. A területfelhasználási 
besorolás (egyéb ipari terület) biztosítja a környezetre jelentős hatást gyakorló létesítmények 
létesítésének tilalmát. 
 
KATASZTRÓFAVÉDELEM 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása (Szám: 36600/2085-
7/2020.ált.) alapján: 

„A Jászfényszaru, 05/16 hrsz.-ú ingatlant, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem körüli kijelölt 
veszélyességi övezet nem érinti.” 

A tervezési területen veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem található, a módosítás ilyen 
létesítésére nem ad lehetőséget.  
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C/6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 
BEMUTATÁSA 
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 
területek aktiválása, ütemezése) 
 
A hatályos településrendezési eszközökben a tervezési terület gazdasági rendeltetésű erdőterület 
besorolású volt. Ennek megváltoztatására, befektetői elképzelések nyomán, a tulajdonok 
egyesítésének szándékával, a terület kedvező közlekedési és közmű ellátottsága, valamint gazdasági 
területekkel való körülvétele miatt kerül sor.  
 
Az összhang a korábbi elhatározások és jelen módosítás között fennáll, hiszen a tervezet biztosítja az 
erdőterület, ugyanezen rendeltetés szerinti besorolásban történő, közigazgatási területen belüli 
fennmaradását. 
 
A térségi megfeleltetés kapcsán áttekintésre kerültek Jászfényszaru fejlesztési területei. Megállapítást 
nyert, hogy a már kijelölt, de igénybe nem vett területeknek a tervezett belterület és a beépítésre szánt 
külterületi területek összegéhez viszonyított aránya túllépi a 20%-ot. Ennek nyomán jelen kijelöléssel 
együttesen már kijelölt, de igénybe nem vett gazdasági terület visszavonására kellett sort keríteni. A 
visszavont terület egyben a módosításnál elvesző biológiai aktivitásérték pótlásának egy részét is 
megoldja. A fennmaradó hiányt erdősítésre tervezett, jelenleg mezőgazdasági besorolású terület 
gazdasági rendeltetésű erdőterületté történő átminősítésével oldottuk meg. 
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C/7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási 
szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 
 
7.1. TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELHELYEZKEDÉS 
A tervezési terület a Jászfényszaru város belterületén elhelyezkedő, 05/16 és 05/179 hrsz.-ú ingatlan 
területe.  
További változtatásokkal érintett még a 085/53 hrsz.-ú ingatlan egy része, valamint a korábbi 094/43 
hrsz.-ú ingatlanból, telekalakítást követően kialakított 094/48 hrsz.-ú ingatlan egésze. Előbbire a 
szükséges gazdasági fejlesztési terület visszavonása, utóbbira a tervezési területen belül csökkenő 
aktivitásérték pótlása okán kerül sor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Forrás: Földhivatali alaptérkép Forrás: Google Earth 
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7.1.1. Előzmények 
A módosítás alapját az a befektetői szándék jelentette, amelyik a szomszédos gazdasági terület 
bővítéseként kívánta ipari területként hasznosítani az eddig beékelődő erdőterületet. 
 
7.1.2. A változtatás célja 
A kiemelt fejlesztési területen tervezett gazdasági beruházás megvalósíthatóságának megteremtése. 
A célok az alábbiak szerint részletezhetők: 

• A 05/16 hrsz.-ú ingatlan gazdasági rendeltetésű erdőterületből ipari területté történő 
átminősítése. 

• A kialakuló építési telek beépítési paramétereinek a szomszédos építési övezetekkel 
megegyező meghatározása. 

• A 05/16 és a 05/179 hrsz.-ú ingatlanok területéből kiszabályozott nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület megszűntetése, mivel annak korábbi indoka – a 2535/12 hrsz.-ú 
ingatlan feltárása, a 2535/12 és a 2535/13 hrsz.-ú ingatlanok tervezett telekegyesítése nyomán 
– megszűnik. 

• A kijelölt új egyéb ipari terület nagyságával megegyező gazdasági fejlesztési terület 
visszavonása a JNSZMTrT előírásainak megfelelően. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Területrendezési Tervről szóló 3/2020. (V. 13.) önkormányzati rendelet Jászfényszarut egyéb 
térszervező városnak minősítette. Területére szólóan elvégzett számítások szerint az igénybe 
nem vett lakó-, vegyes- és gazdasági területek belterület és külterületi beépítésre szánt 
területekkel szembeállított aránya meghaladja a 20%-ot, ezért új kijelölésre csak annak 
megfelelő nagyságú visszasorolással ad lehetőséget. 

• Az átminősítés kapcsán csökkenő biológiai aktivitásérték szinten tartásának biztosítása, 
általános mezőgazdasági terület – tulajdonos részéről erdőtelepítésre szánt, telekalakítással 
kialakított részének – gazdasági rendeltetésű erdőterületté történő átminősítése. 

 
7.1.2.1. Övezet, építési övezet 
Az ipari területek hatályos Helyi Építési Szabályzatban lévő építési övezetei közül a szomszédos 
telkeken lévő építési övezet alkalmas jelen terület igényeinek megjelenítésére. A besorolt 05/16 hrsz.-
ú ingatlan tehát Gip-16636 építési övezeti jelet kap. 
 
A hatályos HÉSZ övezetei között szerepelt már Eg, illetve Má jelű övezet, amelynek előírásai 
megfeleltek a BAÉ-pótlás, illetve a visszaminősítés miatt létesülő övezetektől elvártaknak. Új övezet 
kijelölésére tehát nem kellett sort keríteni. 
 
7.1.2.2. Beépítési paraméterek 
1./ Gip-16636 építési övezet paraméterei 
Területfelhasználás:  egyéb ipari terület /Gip/ 
Beépítési mód: szabadonálló /1/ 
Legkisebb telekméret: 2000 m2 /6/ 
Legnagyobb beépítettség: 50% /6/ 
Legkisebb zöldfelület: 25% /3/ 
Legnagyobb épületmagasság: 10,5 m /6/ 
 
2./ Gazdasági területre vonatkozó további előírások 

(1) Gazdasági területen telek beépítésének feltétele a teljes közművesítés kiépülése. 
(2) A zöldfelületi arány 50%‐án többszintű növényzet telepítendő, jellemzően a telekhatárok 

mentén. 
(3) Az előírt számú parkoló hely kialakításán túl a teheráru rakodását is telken belül kell 

biztosítani. 
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(4) 400 m2‐nél nagyobb alapterületű épület elhelyezését lehetővé tevő telken a csapadékvíz 
helyben tartását, és helyben történő felhasználását biztosítani kell. 

(5) Gazdasági területen, kizárólag portaépület elhelyezésére, a telek közterület, vagy magánút 
menti előkerti sávja is felhasználható. 

(6) A gazdasági terület építési övezetében előírt épületmagasság, technológiai indokoltság 
esetén, túlléphető. [HÉSZ 28.§] 

 
3./ Az építési övezetre vonatkozó további előírások 

(4) Beültetési kötelezettség terheli  
a) az egyéb ipari területbe (Gip) sorolt ingatlan közterülettel, vagy magánúttal érintkező 

telekhatára menti min. 5,0 m-es sávot. [HÉSZ 10.§ (4) a)] 
 
7.1.2.3. Telekalakítási javaslat 
Az építési övezetre vonatkozó telekalakítási előírás rajzi munkarészt nem igényel, mivel a tulajdonos–
beruházónak nem célja a terület felosztása. 
 
Telekalakítás két helyen érinti a TRE-módosítást. Az egyik esetben a felosztásra kerülő mezőgazdasági 
tábla, erre a célra kialakított részének gazdasági rendeltetésű erdőterületbe sorolása történik. Itt tehát 
már Változási vázrajz alapján a földrészletek is kialakításra kerültek. 
 
A másik telekalakítási szándék a 2535/12 éds 2532/13 hrsz.-ú ingatlanok egyesítése, ezzel a főút menti 
ingatlan feltárását megoldva. Ennek alapján nincs a továbbiakban szükség közterületi kiszabályozásra, 
amely jelenleg építési korlátozásként terheli a 05/16 és a 05/179 hrsz.-ú ingatlanokat, amelyek az 
útfeltárásban nem is érdekeltek. 
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C/8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
Jászfényszaru Város Önkormányzata az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet előírása alapján kikérte a környezet védelméért felelős közigazgatási 
szervek véleményét a környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességéről.  
 
Az érintett államigazgatási szervek az alábbi véleményt adták az előzetes megkeresésre: 

Ssz. Államigazgatási Szerv Állásfoglalás 

1a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
Iktatószám: 
JN/59/01435-8/2020. 

„Az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. §-
ának (1)-(2) bekezdése értelmében megküldött adatok, 
információk alapján a környezeti vizsgálat lefolytatását 
természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból 
nem tartjuk szükségesnek.” 

1b Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
Ikt.sz.: 2580-5/2020. 

„A 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet 4. §-a alapján 
természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat 
lefolytatását nem tartjuk szükségesnek, továbbá a fenti 
2941-3/2020. hivatkozási számú dokumentációhoz 
melléklet környezeti vizsgálat tematikáját 
természetvédelmi szakmai szempontból elfogadhatónak 
tartjuk.” 

1c Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Iktatószám: 
JN/NEF/0468-2/2020. 

„2020. május 27-én érkezett, 2941-4/2020. iktatószámú 
megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy 
Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek 05/16 
hrsz-ű ingatlant érintő módosítására (gazdasági 
rendeltetésű erdőterületből ipari területbe történő 
átsorolása) vonatkozóan az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a 3. számú 
mellékletben foglaltak figyelembevételével megállapítást 
nyert, hogy a tervezés alá vont területen a várható 
környezeti hatás nem jelentős, az emberi egészségre 
kockázatot nem jelent, így környezeti hatásvizsgálat 
környezet-és település-egészségügyre vonatkozó 
jogszabályi előírások alapján nem indokolt.” 

1d Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Ügy szám: 
36600/2085/2020. ált. 

„A fentiekben megállapított tényállás alapján felszíni- és 
felszín alatti vizek, mint környezeti elemek tekintetében, 
valamint felszíni és felszín alatti vízminőség-védelmi 
szempontok figyelembevételével a 2/2005. (1. 11.) Korm. 
rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem 
tartom szükségesnek.” 

2a Jászfényszarui Közös Önkormányzati 
Hivatal Jegyzője 
Iktatószám: 
2968-2/2020. 

„A 2/2005.(1.11) Korm.renddet 4.§-a alapján helyi 
környezet- és természetvédelemi szcmpontból 
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartjuk 
szükségesnek,” 

2b Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 
Iktatószám: 
HE/ÁF/3-2/2020. 

„A rendelkezésemre álló dokumentumok, információk 
alapján a településrendezési eszközeik tervezett 
módosításaiból adódó környezeti hatás mértékét, a 
tervezett módosítás természeti, illetve épített környezet 
egyes elemeire gyakorolt együttes hatását figyelembe 
véve, az épített környezet védelme szempontjából nem 
ítélem olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat 
lefolytatását tenné szükségessé.” 
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Ssz. Államigazgatási Szerv Állásfoglalás 

2c Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály, 
Erdőfelügyeleti Osztály 
Ügyiratszám: 
HB/15-ERD/03724-2/2020. 

„Tekintettel arra a tényre, hogy a módosításokkal érintett, 
a beruházás során igénybe venni tervezett gazdasági 
elsődleges rendeltetésü erdőterület természetességi 
kategóriája alacsony, kultúrerdő besorolású, környezeti 
vizsgálat készltését nem tartja szükségesnek az erdészeti 
hatóság.” 

2d Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, 
Agrárügyi Főosztály, 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 
Iktatószám: 
JN/57/00318-2/2020. 

„A talajvédelmi hatóság Jászfényszaru Város 
Településrendezési Eszközeinek 05/16 hrsz-ú ingatlant 
érintő módosítása (gazdasági rendeltetésű erdő területből 
ipari területbe történő átsorolása) során a környezeti 
vizsgálat és környezeti értékelés elkészítését 
talajvédelmi szempontból nem tartja szükségesnek.” 

2e Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, 
Földhivatali Főosztály, 
Földhivatali Osztály 1. 
Iktatószám:  
12.162/2/2020. 

„az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklet II.2. e) 
pontja alapján a termőföld mennyiségi védelmére 
kiterjedően a mellékletként benyújtott tervdokumentációt 
megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a változtatással 
érintett terület erdő művelési ágú ingatlan, ezért az 
ingatlanügyi hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdés 
tekintetében nem tartja szükségesnek környezeti 
vizsgálat lefolytatását. Továbbá az ingatlanügyi hatóság az 
ügyet érintően a további eljárásban nem kíván részt 
venni.” 

2f Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, 
Hatósági Főosztály, 
Bányászati Osztály 
Iktatószám: 
JN/43/01454-2/2020. 

„A változtatás (Jászfényszaru 05/16 hrsz. alatti ingatlan 
gazdasági rendeltetésű erdőterületből ipari területbe 
történő átsorolása) földtani környezetre gyakorolt hatása 
csekély. A környezeti vizsgálat lefolytatását a 
Bányafelügyelet földtani hatósági szempontból nem 
tartja szükségesnek.” 

2g Budapest Főváros Kormányhivatala, 
Népegészségügyi Főosztály 
Közegáészségügyi Osztály 1. 
Iktatószám: 
BP/FNEF-TKI/3937-2/2020. 

„… természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, 
ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel 
nem rendelkezik.” 

* A környezet védelméért felelős szervek megnevezése a válaszadás időpontjában hatályos megnevezésüket 
tükrözi. 

 
A beérkezett vélemények alapján megállapítható, hogy a környezeti vizsgálat lefolytatását egyetlen 
államigazgatási szerv sem tartotta szükségesnek  
 
Fenti beérkezett véleményekre tekintettel, a környezeti vizsgálat lefolytatásához szükséges Környezeti 
értékelés nem került idolgozásra. 
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C/9. ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÁTTEKINTÉS 
9.1. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 85/A. § (1) és (2) bekezdése értelmében: 

„(1) Örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település településfejlesztési koncepciójának 
kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont 
területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés 
alá vont területre el kell készíteni. Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az Étv. 8. § (2) 
bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint a 
rendezés alá vont terület örökségvédelmi szempontból nem érintett. 
(2) Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni 
az örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó település-fejlesztési és településrendezési 
eszközöket.” 

 
Jászfényszaru város rendelkezik Örökségvédelmi Hatástanulmánnyal, amely 2017. év júliusában 
készült. Az Örökségvédelmi Hatástanulmányt a VÁTI Városépítési Kft. jegyezte, elkészítésében Dr. Türk 
Attila és Vágner Zsolt régész, valamint Molnár Csilla vezető településtervező vett részt. A Tanulmány 
részletes tartalmánál fogva eleget tett az örökségvédelmi hatástanulmánnyal szemben fennálló 
követelményeknek. 
Fentiekre tekintettel jelen Településrendezési eszköz-módosításnak nem feladata a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet alapján kidolgozott 
örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése. 
 
A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § 
(2) bekezdés b) pontja kimondja: 

„b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során, a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel 
rendelkező múzeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását 
térítésmentesen, 60 feltárásra alkalmas nap alatt végzi el,” 

 
A tervezési területen régészeti gyűjtőkörrel – Jász-Nagykun-Szolnok megye egész területére 
kiterjedően – a szolnoki Damjanich János Múzeum rendelkezik. 
Tekintettel arra, hogy a területen beépítésre szánt terület került újonnan kijelölésre, így a 
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdése szerinti régészeti terepbejárás lefolytatása 
szükséges. Fentiekre tekintettel a Damjanich János Múzeum megkeresésre került. 
 
 
9/2. ÉRINTETTSÉG VIZSGÁLATA 
VILÁGÖRÖKSÉGI, VILÁGÖRÖKSÉG VÁROMÁNYOS TERÜLET 
Az UNESCO Világörökségi Listája alapján Jászfényszaru város világörökségi helyszínnel nem érintett. 
A Világörökség Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet Melléklete 
alapján Jászfényszaru város világörökségi várományos helyszínnel nem érintett.  
 
MŰEMLÉK 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya (Iktatószám: JN/46/00388-2/2020.) leveléből megállapítható, hogy a 
tervezési területen sem nyilvántartott műemléki érték, sem műemlék, sem műemléki terület nem 
található. 
 
RÉGÉSZET 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztálya (Iktatószám: JN/46/00388-2/2020.) leveléből megállapítható, hogy a 
tervezési terület 05/16 hrsz.-ú ingatlanán sem nyilvántartott, sem védetté nyilvánított régészeti 
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lelőhely és régészeti védőövezet nem található. A 05/179 hrsz.-ú ingatlant kis részben érinti a 69793 
számú régészeti lelőhely.  
A további változtatásokkal érintett területek közül a 085/53 hrsz.-ú ingatlan visszasorolásra kerülő 
része több régészeti lelőhellyel (32802, 44759, 69623, 69627) is érintett. Az egyéb ipari területből 
általános mezőgazdasági területbe visszasorolt terület a régészeti lelőhelyekre többletterhelést nem 
ró. A beosrolás megegyezik a területrész valós használatával. 
 
HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉK 
A tervezési terület – Jászfényszaru Város Önkormányzat Képviselő-testületének a településkép 
védelméről szóló 25/2017. (XII. 14.) önkormányzati rendelete alapján – sem egyedi védelem alatt álló 
helyi építészeti örökséggel, sem a településkép védelme szempontjából kiemelt területtel, sem 
településképi szempontból meghatározó területtel, nem érintett. 
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TERVIRATOK 
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D/1. PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZAT 
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Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-06-30 -tól
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendelete
Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2017. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Jászfényszaru Város
Partnerségi Egyeztetési Szabályzatáról

Jászfényszaru Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8) Korm. rendelet 29. §-a alapján, a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

 

1.§

 

(1)     Jászfényszaru Város Partnerségi Egyeztetési Szabályzatának rendelkezéseit a Jászfényszaru Város
közigazgatási területére készülő településfejlesztési koncepció (a továbbiakban: Koncepció), integrált
településfejlesztési stratégia (a továbbiakban: Stratégia), településrendezési eszközök, településképi arculati
kézikönyv (a továbbiakban: Kézikönyv), valamint településképi rendelet készítésének, vagy módosításának a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8) Korm.
rendelet szerinti partnerségi egyeztetésénél kell alkalmazni.

(2)     E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre:

a)       Jászfényszaru Város teljes lakossága,

b)      valamennyi Jászfényszaru Városban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező
gazdálkodó szervezet,

c)       valamennyi Jászfényszaru Városban működő érdekképviseleti szerv, civil egyesület, vallási
közösség, valamint

d)      a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja
alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet.

 

2. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

 

2.§

 

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!
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(1)     Jászfényszaru Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a partnerek tájékoztatásának
elősegítésére a honlapon (http://www.jaszfenyszaru.hu/) helyet biztosít a partnerségi egyeztetéssel érintett
dokumentációk megjelenítésére, valamint a Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban:
Önkormányzati Hivatal) épületében, félfogadási időben lehetőséget biztosít a dokumentációk megtekintésére.

(2)     A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően, e
rendelet 1. mellékletében meghatározott érintett egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez
szükséges részletezettségű és – szükség esetén – alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a
honlapon biztosított helyre, valamint helyez ki megtekintésre az Önkormányzati Hivatal épületében, melynek
megjelenéséről felhívást tesz közzé e rendelet 1. mellékletében meghatározott helyeken.

(3)     A településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a partnerek
tájékoztatása az 1. mellékletben meghatározottak szerint történik.

 

 

3. A partnerek által adott javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, továbbá
nyilvántartásának módja

 

3.§

 

(1)     A közzétett felhívás alapján a partnerek a (2) bekezdésben meghatározott határidőig észrevételeket
tehetnek az alábbi módokon:

a)       szóbeli észrevétellel a településfejlesztési, vagy településrendezési dokumentum eljárásrendje
szerint megtartott lakossági fórum során,

b)      írásos észrevétellel az Önkormányzati Hivatal címére (5126 Jászfényszaru, Szabadság tér 1.)
történő megküldéssel, vagy

c)       elektronikus levélben történő megküldéssel az Önkormányzat hivatalos e-mail címére.

(2)     Az észrevételeket, javaslatokat:

a)       Koncepció, vagy Stratégia készítése során tartott lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

b)      településrendezési eszközök, Kézikönyv és településképi rendelet készítése, vagy módosítása
során tartott lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

c)       ha lakossági fórum megtartására nem kerül sor, úgy a honlapon történő közzétételtől számított 8
napon belül

írásos formában (papír alapon, vagy elektronikusan) lehet megtenni.

(3)     A beérkezett véleményeket az Önkormányzati Hivatal táblázatban összegzi. A véleményekről készített
táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell őrizni.
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4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, a dokumentálásuk,
nyilvántartásuk rendje

 

4. §

 

(1)     A beérkezett véleményeket tartalmazó táblázatot az Önkormányzati Hivatal megküldi a Koncepció, a
Stratégia, a településrendezési eszköz, a kézikönyv, vagy a településképi rendelet készítésével megbízott
tervezőnek, aki tervezői választ ír, valamint szakmai javaslatot készít.

(2)     A tervezői válaszok, illetve szakmai javaslatok alapján az Önkormányzati Hivatal valamennyi érdemi
észrevételre választ állít össze, kiemelve a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszokat.

(3)     Az elfogadott, valamint az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolását tartalmazó táblázat
feltöltésre kerül a Terviratok közé.

(4)     Az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell
őrizni.

 

 

5. Az elfogadott Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet
nyilvánosságát biztosító intézkedések

 

5. §

 

(1)     Valamennyi elfogadott Koncepció, Stratégia, településrendezési eszköz, Kézikönyv, valamint
településképi rendelet jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül – rövid, közérthető összefoglaló
kíséretében – feltöltésre kerül a település honlapjára, valamint az Önkormányzati Hivatal épületében
megtekinthetővé válik.

(2)     A Kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat honlapján
nyilvános értékelő felület készül. A felületre beérkezett vélemények évi egyszer kiértékelésre kerülnek.

 

6. Záró rendelkezések

6.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 



2020. 11. 07. Önkormányzati rendelettár

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed9dr2eo7dt8ee7em6cj5by8ca7bw8cf3ce0cc3k 4/4

 

 

 

 

             ……………………………….                           ……………………………….

                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         dr. Voller Erika

                            polgármester                                                            jegyző

 

 

E rendelet kihirdetve: Jászfényszaru, 2017. június 29.

 

 

 

 

 

             ……………………………….                       

                         dr. Voller Erika

                                 jegyző
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Jászfényszaru Város Képviselő-testületének 13/2017 (VI.29.)
önkormányzati rendelete

Hatályos:2017-06-30 -tól

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!

5. Az elfogadott Koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és
településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. §

(1)     Valamennyi elfogadott Koncepció, Stratégia, településrendezési eszköz, Kézikönyv,
valamint településképi rendelet jóváhagyásának kihirdetését követő 15 napon belül – rövid,
közérthető összefoglaló kíséretében – feltöltésre kerül a település honlapjára, valamint az
Önkormányzati Hivatal épületében megtekinthetővé válik.

(2)     A Kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében az önkormányzat
honlapján nyilvános értékelő felület készül. A felületre beérkezett vélemények évi egyszer
kiértékelésre kerülnek.

6. Záró rendelkezések
6.§

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

             ……………………………….                           ……………………………….
                Győriné dr. Czeglédi Márta                                         dr. Voller Erika
                            polgármester                                                            jegyző

E rendelet kihirdetve: Jászfényszaru, 2017. június 29.

             ……………………………….                       
                         dr. Voller Erika
                                 jegyző

http://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh7eg6ed7dr2eo5dt0ee3em0cj5by6ca7bw6cf9ce4cc3k
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FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközeinek – 05/16 és 05/179 hrsz.‐ú ingatlan területére szóló – 
módosítása megnevezésű tervezési munka megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarészek tartalmi 

követelményeiről. 

 

Alulírott  KISS  KATALIN,  Jászfényszaru  Város  Főépítésze  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált 
településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3/A.§ (2) bekezdése, 3/C.§‐a, valamint 11.§ 
(6)  bekezdése  előírásainak  megfelelően,  a  tárgyi  munka  keretében  a  Megalapozó  vizsgálat,  valamint  az 
Alátámasztó munkarészek tekintetében az alábbi tartalmi részletezettséget írom elő: 

1.) Jászfényszaru  Város  Településfejlesztési  Koncepciójához,  2014.  december  hóban  készült 
MEGALAPOZÓ  VIZSGÁLATOT  Jászfényszaru  Város  Településrendezési  Eszközeinek  –  05/16  és 
05/179 hrsz.‐ú ingatlan területére szóló – módosításához változatlan tartalommal elfogadom.  

 

2.) Az  ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEKET  az  alábbi  táblázatban  szereplő  jelölések  szerint,  kizárólag az 
alászínezés nélküli fejezetek tekintetében tartom szükségesnek kidolgozni. 

3. melléklet a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelethez 
AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

   A  B  C  D  E 

1.     Településszerkezeti terv  Helyi építési szabályzat 

2.     szöveges  rajzi  szöveges  rajzi 

3.  1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
(a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, 
környezeti, épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, 
javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és 
rajzi formában) 

           

4.  1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 
(a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási 
rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek 
ismertetése) 

           

5.  1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási 
rendszer 

igen  igen  nem  nem 

6.  1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági 
területek, intézményi területek, különleges területek) 

igen  igen  nem  nem 

7.  1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, 
mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, 
természetközeli területek, különleges területek) 

igen  igen  nem  nem 

8.  1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló 
elemek 
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas 
elemek, 
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

igen  igen  nem  nem 

9.  1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek  igen  igen  nem  nem 



 

2 
 

– védőtávolságok, 
– táj és természetvédelmi elemek, területek, 
– kulturális örökségvédelmi elemek, 
– egyéb védelmi és korlátozó elemek. 

10.  1.2.A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK 
ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

           

11.  1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti 
változások pontokba szedve, lehatárolva az adott változás 
bemutatása) 
– a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 
– a javasolt módosítás és indoklása. 

igen  igen  nem  nem 

12.  1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési 
tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

igen  igen  nem  nem 

13.  1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési 
koncepcióval való összhangjának bemutatása 
(a településrendezési javaslatok összhangja a 
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

igen  nem  nem  nem 

14.  2. SZAKÁGI JAVASLATOK             

15.  2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK             

16.  2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata  igen  nem  igen  nem 

17.  2.1.2. Természetvédelmi javaslatok  igen  igen  igen  igen 

18.  2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok  igen  igen  igen  igen 

19.  2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása  igen  nem  nem  nem 

20.  2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és 
mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, 
történeti kert) 

           

21.  2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési 
javaslatai 

igen  igen  igen  igen 

22.  2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása  igen  igen  igen  igen 

23.  2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére 
vonatkozó javaslatok 

igen  igen  igen  igen 

24.  3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, 
hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb 
rendű szakági úthálózati elemek integrálása, 
területbiztosítás) 

           

25.  3.1. Közúti hálózati kapcsolatok  igen  igen  igen  igen 

26.  3.2. Főbb közlekedési csomópontok  igen  igen  nem  nem 

27.  3.3. Belső úthálózat 
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

igen  igen  igen  igen 

28.  3.4. Közösségi közlekedés 
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

igen  igen  nem  nem 

29.  3.5. Kerékpáros közlekedés  igen  igen  igen  igen 

30.  3.6. Főbb gyalogos közlekedés  igen  igen  igen  igen 

31.  3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás  nem  nem  igen  igen 



 

3 
 

32.  4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK 
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

           

33.  4.1. Viziközművek 
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz‐elvezetés) 

igen  igen  igen  igen 

34.  4.2. Energiaellátás 
(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló 
erőforrások, egyéb) 

igen  igen  igen  igen 

35.  4.3. Hírközlés 
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

igen  igen  igen  igen 

36.  4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, 
környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

igen  igen  igen  nem 

37.  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi 
összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, 
környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, 
levegőtisztaság‐védelem, zaj‐ és rezgésterhelés, 
hulladékkezelés vonatkozásában) 

igen  nem  igen  nem 

38.  6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ 
ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos 
településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 
területek aktiválása, ütemezése) 

nem  nem  igen  igen 

39.  7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok 
összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási 
szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek 
összefoglalása) 

nem  nem  igen  nem 

40.  8. BEÉPÍTÉSI TERV 
(a 7. melléklet szerint) 

nem  nem  nem  igen 

41.  8. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
(környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

külön 
jogszabály 
szerint 

szürke alászínezés =   A jogszabály rendelkezései alapján kidolgozásra nem kerülő fejezetek. 
kihúzott és zöld alászínezés =   Főépítészi  állásfoglalás  alapján,  a  TRE‐felülvizsgálat  keretében  kidolgozásra 

nem kért fejezetek. 
 
 
Jászfényszaru, 2020. május hó 

 
 
 
 
 
Kiss Katalin s.k. 
Jászfényszaru Város Főépítésze 
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 
 

ÉPÍTÉ SÜ GYI  É S  ÖRÖ KS ÉGVÉDELMI FŐOS ZTÁ LY  
ÉPÍTÉ SFELÜ GYELETI  É S  ÖRÖ KSÉ GVÉDELM I OSZT ÁLY  

5000 Szolnok, Ady Endre út 9. 5001 Szolnok, Pf. 72. Telefon: (56) 795-883 
e-mail: jasz.epugy.orokseg@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Győriné dr. Czeglédi Márta 
polgármester 
részére 
 
Jászfényszaru Város Önkormányzata 
 
Jászfényszaru 
Szabadság tér 1. 
5126 

Iktatószám: JN/46/00388-2/2020. 
Hiv. szám: TKF-7/1439/2/2020 

Tárgy: Adatszolgáltatás és véleményezés 
Melléklet: - 

Ügyintéző: Kovács Ádám 
Telefon: 56/795-883 
 

Tisztelt Polgármester Asszony! 

Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek részterületeket érintő módosító (a 
05/16 hrsz.-ú ingatlan övezeti besorolására vonatkozó módosítás) dokumentációját 
megvizsgálva az alábbi véleményt adom: 

Az érintett területen nyilvántartott műemléki érték, műemlék, műemléki terület, régészeti 
lelőhely valamint világörökségi és világörökségi várományos területek nem találhatók, a 
módosítás a kulturális örökségvédelem érdekeit nem sértik.  A tervezett módosítások ellen 
nem emelek kifogást. Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetét nem szükséges 
kiegészíteni. 

Tájékoztatom továbbá, hogy hatóságom az eljárás további szakaszában nem kíván részt 
venni. 

Szolnok, 2020. július 21. 

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott 
nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 
Kovács Ádám 

régészeti feladatokat ellátó kormánytisztviselő 
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Erről értesülnek: 

1. Címzett (Hivatali kapu) 
2. VÁTI Városépítészeti Kft. (e-mail: vatikft@vatikft.hu) 
3. Irattár 
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Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges záradékolás 

megjelenítését szolgálja. 
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