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Jászfényszaru Város Önkormányzata Polgármesterének 
60/2021. (II.08.) határozata 

Jászfényszaru Város 12/2018. (I. 16) Képviselő-testületi határozattal elfogadott 
Településszerkezeti Tervének módosításáról 

 
 
Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl. 3.) Korm. 
rendelet 1. §-ában elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében megállapított jogkörömben eljárva, Jászfényszaru Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének feladat és hatáskörét gyakorolva, 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 
képviselői véleményeket figyelembe véve következő határozatot hozom: 
 
1. Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott – 

Településszerkezeti Tervének Jelmagyarázat helyébe jelen határozat 1. mellékletében 
szereplő Jelmagyarázat lép. 

2. Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott – 
Településszerkezeti Tervének Szelvényhálója helyébe jelen határozat 1. mellékletében 
szereplő Szelvényháló lép. 

3. Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott – 
Településszerkezeti Tervének TSZT-3, TSZT-6, TSZT-7 számú tervlapjai helyébe jelen 
határozat 1. mellékletében szereplő TSZT-3, TSZT-6, TSZT-7 számú tervlapok 
lépnek. 

4. Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott – 
Településszerkezeti Tervének „Változások bemutatása” megnevezésű 3.1. melléklete 
helyébe, jelen határozat 2.1. mellékletében szereplő „Változások bemutatása” 
megnevezésű, „M=1:15.000” léptékű tervlap lép. 

5. Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott – 
Településszerkezeti Tervének „Változások szöveges leírása” megnevezésű 3.2. 
melléklete helyébe, jelen határozat 2.2. mellékletében szereplő „Területfelhasználási 
módosulások” megnevezésű táblázat lép. 

6. Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott – 
Településszerkezeti Tervének „A település területi mérlege” megnevezésű 4. melléklete 
helyébe jelen határozat „A település területi mérlege” megnevezésű 3. melléklete lép. 

7. Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott – 
Településszerkezeti Tervének „A területrendezési tervvel való összhang igazolása” 
megnevezésű 5. melléklete, 5.1. mellékletként, jelen határozat „A területrendezési 
tervvel való összhang igazolása” megnevezésű 4. mellékletével kiegészül. 

  



8. Jászfényszaru Város – 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott – 
Településszerkezeti Tervének „A biológiai aktivitásérték számítási eredménye” 
megnevezésű 6. melléklete helyébe jelen határozat „A biológiai aktivitásérték 
számítási eredménye” megnevezésű 5. melléklete lép. 

9. Jelen határozat 2021. február 08-án lép hatályba. 
 
      Felelős:  Győriné dr. Czeglédi Márta 
  Kiss Katalin 
      Határidő:   
 
 
Jászfényszaru, 2021. február 08. 
 
 
 Győriné dr. Czeglédi Márta 
 polgármester 
 
 
jogi ellenjegyző: pénzügyi ellenjegyző: 

_____________ _____________ 
Dr. Voller Erika Tamus Mária 
      jegyző osztályvezető 
 pénzügyi és gazdasági osztály 



1. melléklet a 60/2021. (II. 08.) Polgármesteri határozathoz 
 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE   M=1:10.000 
[Jelmagyarázat, Szelvényháló, TSZT-3, TSZT-6, TSZT-7 számú tervlapok] 
  













2. melléklet a 60/2021. (II. 08.) Polgármesteri határozathoz 
 
VÁLTOZÁSOK 
 
2.1. melléklet: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA   M=1:15.000 
  





2.2. melléklet: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 
 
TERÜLETFELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK 
VÁLTOZÁS 
SORSZÁMA HATÁLYOS TERÜLETFELHASZNÁLÁS TERVEZETT TERÜLETFELHASZNÁLÁS 

V1. Eg Gazdasági rendeltetésű erdőterület Gip Egyéb ipari terület 

V2. kt. Nem szerkezeti jelentőségű közlekedési 
célú közterület Gip Egyéb ipari terület 

V3.* Gip Egyéb ipari terület Má Általános mezőgazdasági terület 
V4.** Má Általános mezőgazdasági terület Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 

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

** Trtv. 12. § (3) bekezdése szerinti védelmi rendeltetésű erdőterület kijelölési kötelezettség miatt történő 
változás. 

  



3. melléklet a 60/2021. (II. 08.) Polgármesteri határozathoz 
 
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

Területfelhasználás jele Terület (ha) Területi megoszlás (%) 
Lk 102,87 1,35% 
Lke 180,71 2,37% 
Lf 7,37 0,10% 
Vt 52,58 0,69% 
Gksz 36,38 0,48% 
Gip 310,58* 4,08% 
K-G 0,04 0,00% 
K-Id 8,40 0,11% 
K-I 2,52 0,03% 
K-Km 1,05 0,01% 
K-Lh 5,02 0,07% 
K-Mg 36,97 0,49% 
K-Sp 11,15 0,15% 
K-Sz 1,85 0,02% 
K-T 8,82 0,12% 
K-Vü 0,88 0,01% 
KÖu 67,13 0,88% 
kt. 102,30* 1,34% 
KÖk 9,94 0,13% 
Zkk 11,57 0,15% 
Ev 81,32* 1,07% 
Eg 1975,30* 25,93% 
Ek 27,89 0,37% 
Mk 43,31 0,57% 
Má 4281,84* 56,22% 
Mko 17,15 0,23% 
V 138,70 1,82% 
V-E 22,02 0,29% 
Kb-Bi 26,12 0,34% 
Kb-Km 0,10 0,00% 
Kb-Re 35,95 0,47% 
Kb-Red 0,10 0,00% 
Kb-Rh 5,82 0,08% 
Kb-Sp 2,29 0,03% 
Összesen 7616,04 100,00% 

 *60/2021. (II. 08.) Polgármesteri határozattal módosult érték.  



4. melléklet a 60/2021. (II. 08.) Polgármesteri 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 



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** ÉRINTI 

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

tanyás terület övezete 
JNSZMTrT 3.11. melléklete JNSZMTrT övezeti tervlapja 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 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. 
 
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. 
- 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:  15.492,453 m2 
Elvárt új zöldterület, vagy védelmi rendeltetésű erdőterület nagysága (min. 5%):  774,623 m2 
Kijelölt új védelmi rendeltetésű erdőterület:  40.601,98 m2 
 
40.601,98 m2 > 774,623 m2 Az előírás teljesült. 



Az új beépítésre szánt területtel kapcsolatban 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. 
 

„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 
 
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 Terület-
rendezési Tervéről szóló 3/2020. (V. 13.) Kgy. rendeletének Térségi Szerkezeti Tervlapja szolgál a 
megfeleltetés alapjául.  

https://portal.nebih.gov.hu/adatbazisok-noveny


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)] 

/A mezőgazdasági térség Jászfényszaru város teljes közigazgatási területére szóló megfeleltetését a 
következő oldalon szereplő ábra mutatja, míg a területi adatokat a lenti táblázat./ 
 Térségi kategória terület elvárás 
 mezőgazdasági térség 2459,86 ha 2459,86 x 0,75 = 1844,89 ha 
 Területfelhasználás terület megfelelés 
 Mk, Má, Mko mg.-i térségen belül 2184,48 ha A településszerkezeti terv megfelel a 

térségi kategória előírásának. 
2184,48 ha > 1844,89 ha » Megfelel 



Jelmagyarázat
Mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség
Mezőgazdasági területbe nem sorolt mezőgazdasági térség
Mezőgazdasági térségen kívül besorolt mezőgazdasági terület

Mezőgazdasági térség területe: 2459,86 ha
Mezőgazdasági térség területének 75%-a: 1844,89
Mezőgazdasági területbe sorolt mezőgazdasági térség: 2184,48 ha
Mezőgazdasági területbe nem sorolt mezőgazdasági térség: 275,38 ha
Mezőgazdasági térségen kívül besorolt mezőgazdasági terület: 2157,82



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.” 

 
Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközei módosításának tervezési területét a 9/2019. (VI. 14.) 
MvM rendeletben szabályozott ásványi nyersanyagvagyon övezete érinti. 
 

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet. 
„8. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 

8. § (1) Az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a településrendezési eszközökben kell tényleges 
kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 
(2) Az (1) bekezdés szerinti területen, a településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási 
egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését 
nem lehetetleníti el.” 



 

A JNSZMTrT 3.9. melléklete a teljes közigazgatási 
területre kiterjedően ábrázolja az ásványi 
nyersanyagvagyon övezetét. 
A tényleges kiterjedésnek megfelelő lehatárolás 
teljesítésére adatkérelemmel fordultunk a Jász-
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Htatósági Főosztály Bányászati Osztály felé, mint 
az Eljr. 9. mellékletében adatszolgáltatásra 
kötelezett államigazgatási szerv felé. 
 
 
 
 
 
 

Forrás: JNSZMTrT 3.9. melléklete 

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
JN/43/01464-2/2020 iktatószámú levelében az 
alábbi tájékoztatást adta: 

„A település közigazgatási területén az alábbi 
koncessziós terület található: 
Nagykáta- szénhidrogén koncessziós terület. 
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 
39. § (3) bekezdése alapján: „A településrendezési 
tervek, illetőleg a településrendezési eszközök 
kidolgozásánál – a bányafelügyelet 
megkeresésével – figyelembe kell venni a 
nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyont 
tartalmazó területeket. A bányafelügyelet 
javaslatára a megállapított bányatelek teriiletén a 
helyi építési szabályzatban területfelhasználási, 
illetőleg építési korlátozásokat lehet életbe 
léptetni." 
A településrendezési tervben az országos 
településrendezési és építési követelményekről 
szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 24. § (1) 
bekezdés és (2) bekezdés i) pontja alapján a 
bányatelket különleges bányászati övezetnek kell 
minősíteni. 
A szénhidrogén kutatási területet és bányatelket 
nem kell különleges bányászati övezetbe sorolni, 
és az ott lévő szénhidrogén-ipari létesítményekre 
a bányafelügyelet külön eljárásban ad engedélyt.” 

 
Forrás: Adatszolgáltatás – JNSZMKH 

A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben szereplő követelmények közül az ásványi nyeranyagvagyon 
övezet tényleges kiterjedésnek megfelelő ábrázolására – tekintettel a szénhidrogén koncessziós 
terület tervezési területen túli kiterjedésére – javasolt a TRE-felülvizsgálat keretében sort keríteni. 
Jászfényszaru Város hatályos Településrendezési Eszközei 2018. január hónapban kerültek 
elfogadásra, azaz sem a Trtv., sem a JNSZMTrT elvárásai nem érvényesülnek, így a felülvizsgálat 
lefolytatása az Eljr. 91. § (2) bekezdése alapján szükségszerű. 



A 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben szereplő további követelmény, hogy a csak olyan 
területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon 
távlati kitermelését nem lehetetleníti el.  
A Bányafelügyelet, adatszolgáltató levelében, nem tartotta szükségesnek a szénhidrogén koncessziós 
terület különleges bányaterületbe sorolását. Tette mindezt azért, mivel a koncessziós terület 
lehatárolása Jászfényszaru teljes belterületére és szinte valamennyi beépítésre szánt területére 
kiterjed, továbbá a szénhidrogének kitermelése nem külfejtéses műveléssel valósul meg. Amint azt a 
bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 26. § (4) bekezdés második mondata is kimondja: 

„Nem kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni a kőolaj, földgáz - ideértve a szén-dioxid gázt is - 
kitermelésére és a föld alatti gáztárolásra megállapított bányatelket.” 

 
Fentiek tükrében a jelen TRE-módosítás keretében végrehajtott területfelhasználási, építési övezeti és 
övezeti változtatások egyike sem lehetetleníti el a szénhidrogén vagyon kitermelését, azaz az ásványi 
nyersanyagvagyon övezetre előírtakat a TRE-módosítás teljesíti. 
 

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. 
(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 1,55 ha terület került új ipari területként 
kijelölésre. Ezzel együtt 1,70 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. 
 

„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. 
  



5. melléklet a 60/2021. (II. 08.) Polgármesteri 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,” 

 
Jászfényszaru Város közigazgatási területére szóló Településrendezési Eszközeinek 2018-ban 
elfogadott felülvizsgálata, valamint Jászfényszaru Város Településrendezési Eszközeinek – 05/16 és 
05/179 hrsz.-ú ingatlan területére szóló – módosítása – beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt 
területté történő kijelölésével jár együtt, így a biológiai aktivitásérték szinten tartásának igazolása 
jogszabályi kötelezettség.  
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) 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 biológiai aktivitásérték 
megállapításához – az ÖTM rendelet 3. § b) pontja alapján – a 12/2018. (I. 16.) Képviselő-testületi 
határozattal jóváhagyott területfelhasználási egységekre megadott, az ÖTM rendelet 1. mellékletében 
szereplő biológiai aktivitásérték mutatót alkalmaztuk. 
 
VÁLTOZTATÁS ELŐTTI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK 

12/2018. (I. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT SZERINT 
TERÜLET (HA) TERÜLETFELHASZNÁLÁS BAÉ-MUTATÓ BAÉ 

102,87 Lk 1,2 123,45 
180,71 Lke 2,7 487,91 

7,37 Lf 2,4 17,68 
52,58 Vt 0,5 26,29 
36,38 Gksz 0,4 14,55 

310,66* Gip 0,4 124,27 
0,04 K-G 1,5 0,05 
8,40 K-Id 1,5 12,61 
2,52 K-I 1,5 3,78 
1,05 K-Km 1,5 1,58 
5,02 (K-Egy=) K-Lh 1,5 7,53 

36,97 K-Mg 0,7 25,88 
11,15 K-Sp 3,0 33,46 

1,85 K-Sz 0,1 0,18 
8,82 K-T 3,0 26,45 
0,88 K-Vü 1,5 1,32 

18,79 KÖu (főutak) 0,5 9,40 
48,34 KÖu 0,6 29,00 

102,68* kt. 0,6 61,61 
9,94 KÖk 0,6 5,96 

11,57 Zkk 6,0 69,43 
77,26* Ev 9,0 695,35 



1976,46* Eg 9,0 17.788,12 
27,89 Ek 9,0 251,05 
43,31 Mk 5,0 216,54 

4284,27* Má 3,7 15.851,80 
17,15 Mko 3,7 63,47 

138,70 V 6,0 832,19 
22,02 V-E 6,0 132,15 
26,12 Kb-Bi 3,2 83,58 

0,10 Kb-Km 3,2 0,30 
35,95 Kb-Re 6,0 215,67 

0,10 Kb-Red 3,2 0,33 
5,82 Kb-Rh 3,2 18,62 
2,29 Kb-Sp 6,0 13,76 

7616,05 összesen összesen 37.245,34 
 

A változtatás utáni érték megállapításához ugyancsak az ÖTM rendelet 1. mellékletében szereplő, az 
egyes területfelhasználási egységekre megadott biológiai aktivitásérték mutatót alkalmaztuk.  
 
VÁLTOZTATÁS UTÁNI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK 

60/2021. (II. 08.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT SZERINTI 
TERÜLET (HA) TERÜLETFELHASZNÁLÁS BAÉ-MUTATÓ BAÉ 

102,87 Lk 1,2 123,45 
180,71 Lke 2,7 487,91 

7,37 Lf 2,4 17,68 
52,58 Vt 0,5 26,29 
36,38 Gksz 0,4 14,55 

310,58* Gip 0,4 124,23* 
0,04 K-G 1,5 0,05 
8,40 K-Id 1,5 12,61 
2,52 K-I 1,5 3,78 
1,05 K-Km 1,5 1,58 
5,02 (K-Egy=) K-Lh 1,5 7,53 

36,97 K-Mg 0,7 25,88 
11,15 K-Sp 3,0 33,46 

1,85 K-Sz 0,1 0,18 
8,82 K-T 3,0 26,45 
0,88 K-Vü 1,5 1,32 

18,79 KÖu (főutak) 0,5 9,40 
48,34 KÖu 0,6 29,00 

102,30* kt 0,6 61,38* 
9,94 KÖk 0,6 5,96 

11,57 Zkk 6,0 69,43 
81,32* Ev 9,0 731,88* 

1975,30* Eg 9,0 17.777,70* 
27,89 Ek 9,0 251,05 



43,31 Mk 5,0 216,54 
4281,84* Má 3,7 15.842,81* 

17,15 Mko 3,7 63,47 
138,70 V 6,0 832,19 

22,02 V-E 6,0 132,15 
26,12 Kb-Bi 3,2 83,58 

0,10 Kb-Km 3,2 0,30 
35,95 Kb-Re 6,0 215,67 

0,10 Kb-Red 3,2 0,33 
5,82 Kb-Rh 3,2 18,62 
2,29 Kb-Sp 6,0 13,76 

7616,05 összesen összesen 37.262,17 
 *60/2021. (II. 08.) Polgármesteri határozattal módosult érték. 
 
A változtatás utáni számított BAÉ emelkedett a változtatás előtti értékhez képest, így a 
tervmódosítás az Étv. vonatkozó előírását betartja. 
 
 
A biológiai aktivitásérték számítás során keletkezett biológiai aktivitásérték növekmény mértéke 
(37.262,17 – 37.245,34 =) 16,83 pont, amely – a Településszerkezeti Terv későbbi módosítása során 
történő felhasználhatóság szándékával – rögzítésre kerül. 
 
 
A 12/2018. (I. 16.) KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATBAN 372,86 PONT BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK NÖVEKMÉNY 
KERÜLT RÖGZÍTÉSRE, ÍGY ÖSSZESEN (372,86 + 16,83 =) 389,69 PONT BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK HASZNÁLHATÓ FEL 
A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV KÉSŐBBI MÓDOSÍTÁSA SORÁN. 



HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JÁSZFÉNYSZARU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ JÁSZFÉNYSZARU VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK 
3/2021. (II. 08.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE   



Jászfényszaru Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró 
Jászfényszaru Város Polgármesterének 

3/2021. (II. 08.) önkormányzati rendelete 
 

Jászfényszaru Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 
2/2018. (I. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Jászfényszaru Város Polgármestere, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (Xl. 3.) 
Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében, 
Jászfényszaru Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében eljárva, az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdése 6. 
pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 1. pontjában, 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 28. § (1) bekezdésében 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 Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály 
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság 
Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Vasúti Hatósági 
Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős 
Államtitkárság Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Hajózási 
Hatósági Főosztály, 
Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság 
Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság Légügyi Felügyeleti 
Hatósági Főosztály, 
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, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály, 
 Nemzeti Földügyi Központ, 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság, 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály, 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, 



továbbá Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata, 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 rendeletben nevesített Partner: Jászfényszaru város teljes lakossága, 
valamennyi Jászfényszaru városban székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező 
gazdálkodó szervezet, valamennyi Jászfényszaru városban működő érdekképviseleti szerv, 
civil egyesület, vallási közösség, valamint a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja alapján a településrendezési eszközök 
véleményezési eljárásába bejelentkező szervezet 

véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
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 helyébe e rendelet 1. mellékletét képező, „Jászfényszaru Város 
Belterületi Szabályozási Terve” megnevezésű, „M=1:4000” léptékű, B3, B6 szelvényszámú 
tervlapok lépnek. 
 
2. § 
A HÉSZ 1.2. mellékletét képező, „Jászfényszaru Város Külterületi Szabályozási Terve” 
megnevezésű, „M=1:10.000” léptékű, K3, K6, K7 szelvényszámú tervlapok helyébe e 
rendelet 2. mellékletét képező, „Jászfényszaru Város Külterületi Szabályozási Terve” 
megnevezésű, „M=1:10.000” léptékű, K3, K6, K7 szelvényszámú tervlapok lépnek. 
 
MÁSODIK RÉSZ 
Záró rendelkezések 
 
3. § 
E rendelet az elfogadását követő napon lép hatályba. 
 
Jászfényszaru, 2021.február 03. 
 
 
 Győriné dr. Czeglédi Márta Dr. Voller Erika 
 polgármester jegyző 
 
Kihirdetési záradék: 
Kihirdetve a helyben szokásos módon: 
 
 Jogilag ellenjegyzem: Pénzügyileg ellenjegyzem: 
 
 
 Dr. Voller Erika Tamus Mária 
 jegyző pénzügyi osztályvezető 



1. melléklet 3/2021. (II. 08.) önkormányzati rendelethez 
 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE   M=1:4000 
[Jelmagyarázat, Szelvényháló, B3., B6 számú tervlapok] 
  











2. melléklet 3/2021. (II. 08.) önkormányzati rendelethez 
 
JÁSZFÉNYSZARU VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE   M=1:10.000 
[Jelmagyarázat, Szelvényháló, K3, K6, K7 számú tervlapok] 
 













TERVIRATOK 
 

 



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!

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh3eg2ed9dr2eo7dt8ee7em6cj5by8ca7bw8cf3ce0cc3k
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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
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2. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS 
 
  







3. DÖNTÉS KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL 
 
  



• Jdszftnyszaru Város 
Polgármestere 

5 126 jdszfinyszaru, Szabadság tir 1. 
06157520-102 

j<1s'l ll·nys'l~1rn 1@vnt·1.hu 

Jászfényszaru Város Polgármesterének 

8/2020. (IV.02.) határozata 

A 05116 hrsz-ú ingatlan kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 201 1. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, Jászfényszaru Város Képviselő-testülete 
nevében a következő döntést hozom: 

A Jászfényszaru 05/ 16. hrsz-ú erdő müvelési ágú ingatlant érintően az övezeti módosításról a 
Képviselő-testület 74/2020.(III. 04.) számú határozatában döntött. Az eljárás gyorsítása érdekében a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrő l szóló 3 14/2012. (Xl. 8.) 
Korm. rendelet (6) „ A településrendezési eszkö= egye=tetése tárgvalásos eljárás szerint történik. 
amennyiben a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása e) a képviselő-testület döntésével 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen. beruházás megvalósítása miatt indokolt." 
Jelen esetben az indoklás, hogy nevezett ingatlan teljes környezetében ipari övezet helyezkedik el és 
folyamatosan ipari létesítmények épülnek. 

A fentiek figyelembe vétele alapján a 05/ 16. hrsz-ú ingatlant kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánítom és a településrendezési eszközök módosítása ügyében a szükséges intézkedéseket 
megteszem. 

Végrehajtásért felelős: 
Végrehajtás határnapja: 

Jászfényszaru, 2020. 04. 02. 

Benke Judit főépítészeti iroda munkatársa 
folyamatos 

/ 
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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 
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– 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 
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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 



5. KÖRNYEZETI VIZSGÁLATRA ÉRKEZETT ELŐZETES VÉLEMÉNYEK 
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1. AZ ELŐZETES RÉGÉSZETI DOKUMENTÁCIÓ TÁRGYA, ELKÉSZÍTÉSÉNEK CÉLJA, KÉSZÍTŐI 

1.1. Az ERD tárgya: Jászfényszaru, Hrsz.: 05/179; 05/183; 05/16; 2535/19 területen tervezett 

„Üzemépület létesítése” 

1.2. A tervezett változtatás helyszíne: Jászfényszaru, 05/179; 05/183; 05/16; 2535/19 hrsz.- ú 

telkek 

1.3. Az ERD megrendelője: Tecton Építészmérnöki és Tanácsadó Kft. 

1.4. Az ERD megrendelésének célja: építésügyi engedélyezési eljárás 

1.5. Készítette: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zrt.  

1.6. Az ERD elkészítése során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 

(Kötv.) és a Kormány, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. 

(IV. 9.) Kormány rendeletének (Korm. R.) előírásait alkalmaztuk. 

1.7. A Kötv. 23/C. § (5) bekezdésének megfelelően az ERD-t próbafeltárás alkalmazásával kell 

elkészíteni. Mivel az ERD megrendelésekor a próbafeltárást nem lehetett elvégezni, az ERD – a 

Korm. R. 39. § (1) bekezdése alapján – több munkafázisban készül. A Korm. R. 40. § (8) 

bekezdése szerint, amennyiben az első hatósági eljárás megindításakor a próbafeltárást akadályozó 

körülmény még nem hárult el, az ERD addig elkészült munkafázisait kell csatolni a kérelemhez. A 

feltárási projekttervvel záródó ERD, az akadályozó körülmények megszűnése után (vö.: Korm. R. 

39. § (2) bekezdés) elvégzett próbafeltárás eredményei alapján készíthető el, a következő 

munkafázisban. 

 

2. RÉGÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT, LELŐHELY-DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATOK 

2.1. Adattári, szakirodalmi, térképészeti adatgyűjtés 

A tervezett beruházás helyszíne Jász – Nagykun -Szolnok megyében, Jászfényszaru határában, a 

település ipari parkjában található a 32. sz. sz főút mellett.  

A beruházási terület természetföldrajzi szempontból a hatvani -sík kistáj középső részén 

helyezkedik el. A kistáj egy 97 és 209 m közötti tengerszintfeletti magasságú hordalékkúpsíkság, 

amelynek középső része a hullámos síkság és az alacsonyabb fekvésű, enyhén tagolt síkság 

típusába sorolható. 

A közhiteles lelőhely-nyilvántartás, a múzeumi adattári, szakirodalmi, térképészeti kutatások 

során, a tervezett beruházás által érintett területen és 250 méter széles övezetében négy ismert 

(nyilvántartott) régészeti lelőhelyhez kapcsolódó adatot gyűjtöttünk. 
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Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését 1. sz. térképmellékleten 

ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet „Terinformatika” mappájában 

érhetők el. 

 

2.2. Műszeres lelőhely- és leletfelderítés  

Az projekthez kapcsolódóan 2020. március 12-én magnetométeres felmérést végeztek a 

Várkapitányság Zrt. munkatársai Buránszki Nóra vezetésével. A felméréshez Sensys MXPDA 

típusú, Fluxgate szondákkal mérő műszert használtunk. A geofizikai felmérést JAVAD Triumph-

1-es bázis – rover párban működő RTK segítségével végeztük, amely centiméteres vízszintes 

pontosságú térbeli adatot szolgáltatott. A terepi munka során összesen 33 122 m2 terület felmérését 

végeztük el. A régészeti geofizikai kutatás csal a 05/183 hrsz-ú telket érintette, illetve az erdősávtól 

északra eső részt, a 2535/19 hrsz- telekre nem terjedt ki. A mérés eredményességét befolyásolhatja, 

hogy a terület a kutatáskor a földterület bérlője fémkerítéssel vette körbe, amelynek zavaró hatása 

jól érzékelhető a mérési képen is. Az elvégzett kutatás eredményei alapján a terület északi, 

lelőhellyel érintett (Jászfényszaru – Útkereszteződés, LNyA: 68793), magasabban fekvő területén 

lehetett megfigyelni olyan anomáliákat, amelyek régészeti jelenségre utalnak (régészeti jelenségre 

utaló anomáliák). Emellett a lelőhely környezetében több olyan anomália is megfigyelhető volt, 

amelyek földbemélyített jelenségekre utalhatnak, így akár régészeti korúakra is (lehetséges 

régészeti jelenségre utaló anomália). A felmért területen szórványosan több olyan dipolikus jel is 

megfigyelhető volt, amelyek jellemzően jelenkori használatból eredő vastárgyakra utalnak, de nem 

zárható ki, hogy néhány közülük esetlegesen régészeti korúnak bizonyul. 

 

A vizsgálható területet térképmellékleten 1. sz. térképmellékleteken ábrázoltuk. A felmérés 

értelmezett eredményeit a 2. sz. térképmellékleteken tüntettük fel.  

 

2.3. AZ ÉRTÉKVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉNEK  

 

A régészeti értékvizsgálat során az alábbi régészeti lelőhelyeket azonosítottuk a vizsgált terület 

250 m-es környezetében:  
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Név: 
Nyilvántartási 

szám: 
Adatszerzés módja: Pozíciója: 

Jászfényszaru - 

Útkereszteződés 
69793 

adatgyűjtés, 

geofizikai vizsgálat 
A beruházás területén. 

Jászfényszaru – Pipis - 

halom 
32803 adatgyűjtés 50 m -es pufferzónában 

Jászfényszaru – Gyékényes 

II. 
73157 adatgyűjtés pufferzónában 

Jászfényszaru – Kopasz 

agyagos 
69865 adatgyűjtés pufferzónában 

 

Az azonosított, illetve vizsgált régészeti lelőhelyek ismert kiterjedését az 1. sz. 

térképmellékleteken ábrázoltuk, a térinformatikai állományok a digitális melléklet 

„Terinformatika” mappájában érhetőek el. 

 

3. KUTATÁSI TERV 

3.1. A változtatási szándékok ismertetése 

A megrendelőtől a tervezés jelenlegi fázisában nem állt rendelkezésünkre pontos tervek az 

alapozási mélységről, illetve technológiáról, csak a telepítési helyszínrajz. Ez alapján a jelenlegi 

ütemben két helyszínen, a meglévő üzemépülettől északra, (2535/19 hrsz-ú telek) egy kisebb 5000 

m2 alapterületű raktárcsarnokot terveznek hozzákapcsolódó úttal, illetve a mostani üzemépülettől 

keletre (05/183 hrsz-ú telek) egy nagyobb kb. 9000 m2 alapterületű üzemépületet, illetve hozzá 

kapcsolódó utakkal, illetve parkolókkal. 

A teljes területigény a rendelkezésre álló információk alapján a két csarnok estében összesen 

14 123 m2, míg a parkolók, illetve az utak esetében összesen 7187 m2. 

Az üzemépülettől északra lévő területrész, valamint a jelenleg erdővel fedett terület a tervek szerint 

egy későbbi fázisban kerülnek majd beépítésre. Egyéb műszaki paraméterek e tervezési szakaszban 

még nem ismertek.  

 

3.2. Örökségvédelmi hatáselemzés és az ERD II. fázisában javasolt lelőhely-diagnosztikai 

vizsgálatok meghatározása 

A tervezési terület a kisebb, északi raktárcsarnok területén (2535/19 hrsz-ú telek) esetében füves, 

a meglévő üzemcsarnok melletti elkerített terület, amelynek nyugati részén jelenleg egy 

humuszdepó találtató. A tervezett üzemépület helyén (05/183 hrsz-ú telek) jelenleg mezőgazdasági 

művelés folyik, jelenleg a területen saláta található. 
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A tervezett beruházási területen 1 régészeti lelőhelyet (Jászfényszaru – Útkereszteződés, LNyA: 

69793) azonosítottunk.  

A régészeti lelőhelyek a Kötv. alapján általános védelem alatt állnak. A Kötv. 19. § (2) szerint a 

régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.  

A beruházás tervezése során feltétlenül figyelembe kell venni a szükséges régészeti feltárások idő- 

és költségigényét.  

A régészeti értékvizsgálat során, a tervezett beruházás földmunkái által érintett területen nem 

azonosítottunk olyan helyben megtartandó örökségi elemeket, amelyeket a Korm. R. 21. § (3) 

bekezdés alapján a földmunkával el kell kerülni. 

Mivel a területről nem ismert az érintett régészeti lelőhely intenzitása, a történeti korú rétegek 

száma, illetve pontos mérete sem, így ezek meghatározásához az ERD második munkafázisában 

próbafeltárás elvégzését javasoljuk, a tervezett beépítés mérete alapján mintegy 1500 m²-nyi 

felületen. A már említetteken kívül a régészeti lelőhely jelentkezési szintjének és a földmunkák 

mélységének viszonyát szintén csak a próbafeltárás elvégzése után lehet majd meghatározni.  

 

A további örökségvédelmi vizsgálatokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze:  

 

Lelőhelynév Nyilvántartási szám: Javasolt vizsgálat 

Jászfényszaru - Útkereszteződés  69793 Próbafeltárás 

 

A Korm. R. 39. § (2) bekezdése alapján próbafeltárásokra csak az akadályozó körülmények 

elhárulását követően kerülhet sor, régészeti munkavégzésre alkalmas állapotú területen, amelynek 

szempontjait a Korm. R. 34. § (3) bekezdése határozza meg. A feltárások megkezdése előtt a 

beruházónak el kell végeztetni a területen a fakitermelést, bozót- és egyéb növényzet irtását, az 

építési, bontási, vagy egyéb hulladék eltávolítását, a lőszer- és tűzszerészeti vizsgálatot és 

mentesítést, illetve az erről szóló minőségbiztosítási jegyzőkönyvet a feltárást végző intézménynek 

átadnia. Biztosítania kell a feltárandó terület megközelíthetőségét, ki kell jelölnie a 

közművezetékeket és köteles átadnia ezek leíró és térképes dokumentációját lehetőleg EOV-

rendszerben készült állomány formájában. 

A Korm. R. 36. § (2) bekezdés alapján a gépi és kézi földmunkát a régész irányítása mellett 

kell végezni, olyan munkagép (gumikerekes forgókotró, iszapoló vagy rézsűző kanállal) 
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alkalmazásával, amely alkalmas a régészeti jelenségek jelentkezési szintjén a régészeti tükörfelület 

kialakítására. 

 

3.3. A javasolt lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok költségkalkulációja 

  
Vizsgálat típusa Nettó egységár  Terület/Db Kalkulált nettó 

költség* 

Próbafeltárás 
3 150 Ft/m² pozitív eredmény esetén; 

1100 Ft/m² negatív eredmény esetén 

1500 m² 4 725 000 Ft 

Feltárási projektterv 

összeállítása 

50 000 Ft 1 db Ft 

Összesen 4 775 000 Ft + Áfa  

*Kötv. 19. § (4) alapján, a Korm. R. 8. mellékletében meghatározott hatósági egységárak szerint 

 

A Kötv. 23/F. § 8a) alapján az ár nem tartalmazza a próbafeltárások elvégzéséhez szükséges gépi 

földmunka költségét! 

 

A végleges költségbecslést a kivitelezési adatok pontosítása, a beruházás végleges 

megtervezése után lehet elvégezni, a megbízói adatszolgáltatás alapján.  

 

A Kötv. 23/F. (8) értelmében az Előzetes régészeti dokumentáció készítésének teljes költségei nem 

haladhatják meg a beruházás teljes bekerülési költségének 0,35%-át, kivéve, ha a Beruházó ennél 

magasabb összeg megfizetését vállalja. 

Az előzetes régészeti dokumentáció készítésének költsége a terepen végzett régészeti 

szaktevékenység mellett tartalmazza a végleges leletbefogadás, de nem tartalmazza a 

próbafeltáráshoz szükséges gépi földmunka, továbbá a munka- és balesetvédelmi szabályok 

betartásához szükséges műszaki feltételek biztosításának költségét. 

A Kötv. 23/F. § (4) bekezdés alapján a nagyberuházáshoz kapcsolódó régészeti feltárással 

összefüggő rendelkezések alkalmazásában – tekintet nélkül a nagyberuházás szakaszolására – a 

beruházás teljes bekerülési költsége a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 47-51. §-ában 

meghatározott tételek tervezett összege.  

A beruházó nyilatkozata alapján, jelen projekt esetében a beruházás bruttó bekerülési költségének 

0,35 százaléka: 10 500 000 Ft. 
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3.4. A javasolt vizsgálatok elvégzésére jogosult intézmény megnevezése 

Az Előzetes régészeti dokumentációhoz kapcsolódó próbafeltárások elvégzésére, a Kötv. 23/C. § 

(3) bekezdés és a Korm. R. 3. § (3) alapján a Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogosult.  

 

Budapest, 2020. március 20.   

    

 

         Buránszki Nóra 

régész   

VÁRKAPITÁNYSÁG INTEGRÁLT TERÜLETFEJLESZTÉSI 

KÖZPONT 

 NONPROFIT ZRT. 

RÉGÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS IGAZGATÓSÁG 
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Az ERD készítése során vizsgált és azonosított lelőhelyek

Jászfényszaru, Hrsz.: 05/179; 05/183; 05/16; 2535/19 területen
tervezett „Üzemépület létesítése”

EOV térképlap: 66-214

Készítette: Buránszki Nóra, 2020

Beruházás területe

Régészeti lelőhely

Geofizikai kutatás területe

-5 nT/m

0 nT/m

5 nT/m

Értelmezés
1 - régészeti jelenség

2 - lehetséges régészeti jelenség

Jelmagyarázat



Előzetes Régészeti Dokumentáció - 2. sz. térképmelléklet 

Az ERD készítése során vizsgált és azonosított lelőhelyek

Jászfényszaru, Hrsz.: 05/179; 05/183; 05/16; 2535/19 területen
tervezett „Üzemépület létesítése”

EOV térképlap: 66-214

Készítette: Buránszki Nóra, 2020

Beruházás területe

Régészeti lelőhely

Geofizikai kutatás területe

-5 nT/m

0 nT/m

5 nT/m

Értelmezés
1 - régészeti jelenség

2 - lehetséges régészeti jelenség

6 - vastárgy okozta anomália

Jelmagyarázat



Előzetes Régészeti Dokumentáció - 3. sz. térképmelléklet 

Az ERD II. fázisában javasolt lelőhely-diagnosztikai vizsgálatok

Jászfényszaru, Hrsz.: 05/179; 05/183; 05/16; 2535/19 területen
tervezett „Üzemépület létesítése”

EOV térképlap: 66-214, 66-232

Készítette: Buránszki Nóra, 2020

Beruházás területe

Régészeti lelőhely

Geofizikai kutatás területe

Próbafeltárás

Jelmagyarázat



11. DÖNTÉS KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 
  





Igen Nem

a) 2941-2/2020

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

SZOLNOK

Boldog Sándor István körút 4.

5000

JH16SZKTFO 346274300 jasz.kvtv@jasz.gov.hu x

A környezeti vizsgálat lefolytatását 

természetvédelmi és környezetvédelmi 

szempontból nem tartjuk szükségesnek.

JN/59/01435-8/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

b) 2941-3/2020

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság

DEBRECEN

Sumen u.2.

4024

HNPI 420306779 hnp@hnp.hu x

A 2/2005.(I.11) Korm.rendelet 4.§-a alapján 

természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem tartjuk szükségesnek, továbbá a 

fenti 2941-3/2020. hivatkozási számú 

dokumentációhoz mellékelt környezeti vizsgálat 

tematikáját természetvédelmi szakmai szempontból 

elfogadhatónak tartjuk.

2580-5/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

c) 2941-4/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály

SZOLNOK

Ady Endre út 35-37

5000

JNSZMKHNEU 712116916 kh.nepeu@jasz.gov.hu x

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.

JN6NEF60468-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

d) 2941-5/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

SZOLNOK

József Attila út 14.

5000

JNSZMKI 106226155 jasz.titkarsag@katved.gov.hu x

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.(I.11.) Korm. Rendelet 

szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem 

tartom szükségesnek. A 2/2005.(I.11.) 

Korm.rendelet alapján történő környezeti vizsgálat 

lefolytatásának szükséges esetén a 2941-5/2020.ált 

számú dokumentum II. pontjában javasolt tematikát 

elfogadom.

36600/2085/2020.ált egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

a) 2941-6/2020 Jászfényszaru Város Jegyzője jegyzo@jaszfenyszaru.hu x
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 

szükségesnek. 2968-2/2020

egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

b) 2941-7/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítészi Iroda

Dusa Zsuzsanna

Állami Főépítész

Szolnok

Kossuht Lajos út 2

5000

JNSZMKHEPH 513145796 kh.allami.foepitesz@jasz.gov.hu x

Az épített környezet védelme szempontjából nem 

ítélem olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat 

lefolytatását tenné szükségessé

JN/40/00047-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

c) 2941-8/2020

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 

Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály DEBRECEN

Kossuth L.u. 12-14.

4024

HBMKHEI 114037375 hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu x

Tekintettel arra a tényre, hogy a módosításokkal 

érintett, a beruházás soránigénybe venni tervezett 

gazdasági elsődleges rendeltetésű erdőterület 

természetességi kategóriája alacsony, kúltúrerdő 

besorolású, környezeti vizsgálat készítését nem 

tartja szükségesnek az erdészeti hatóság.

HB/15-ERD/03724-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

d) 2941-9/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 

FőosztályNövény- és Talajvédelmi Osztály 5000 Szolnok, 

Vízpart krt. 32.

JH16SZNTVO 242234719 jasz.novtalajved@jasz.gov.hu x

A környezeti vizsgálat és környezeti értékelés 

elkészítését talajvédelmi szempontból nem tartja 

szükségesnek.

JN/57/00318-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

e) 2941-10/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály  

SZOLNOK

Ostor utca 1/A.

5000 JNSZMKHFH 114185357

jasz.foldhivfo@jasz.gov.hu x

A hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

tekintetében nem tartja szükségesnek környezeti 

vizsgálat lefolytatását.

12.162/2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

f) 2941-11/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály

SZOLNOK

Hősök tere 6.

5000 JNSZMKHBNY 246295361

kh.banyaszat@jasz.gov.hu x

A változtatás  földatni környezetre gyakorolt hatása 

csekély. A Környezeti vizsgálat lefolytatását a 

Bányafelügyelet földtani hatósági szempontból nem 

tartja szükségesnek.

JN/43/01454-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

g) 2941-12/2020 Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi 

Főosztály 1138 Budapest, Váci út 174

titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu x

A község területén természetes gyógytényező 

érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

BP/FNEF-TKI/3937-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

h) 2941-13/2020

Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 

BUDAPEST 

Pf. 234

1364

oroksegvedelem@bfkh.gov.hu x

Átette a JNSZ megyi Örökségvédelemhez 

2020.június 12-én. Válasz 07.21-én: Az érintett 

területen nyilvántartott műemléki érték, műemlék, 

műemléki terület, régészeti lelőhely valamint 

világörökségi és világörökségi várományos területek 

nem találhatók, a módostíás a kulturális 

örökségvédelem érdekeit nem sérti. A tervezetett 

módosítások ellen nem emelek kifogást. Az 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetét 

nem szükséges kiegészíteni. Az eljárás további 

szakaszában nem kíván részt venni.

TKF-7/1439/2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

i) 2941-14/2020
Nemzeti Népegészségügyi Központ 1437 Budapest, Pf. 

777

tisztifoorvos@nnk.gov.hu

x

Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartjuk 

szükségesnek 26240-4/2020/KBKHF

egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

Megjegyzés
Részt vett az 

eljárásban Véleménye, jogszabályi hivatkozás
Sorszám Megkeresett neve, címe

Véleményező

Tervezői válasz Értékelés

Hivatali kapu 

elérhetőség 

(KRID)

email cím
Hivatal rövid neve hivatali 

kapuhoz
Iktatószám hivatkozási szám



Igen Nem

a) 2941-2/2020

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

SZOLNOK

Boldog Sándor István körút 4.

5000

JH16SZKTFO 346274300 jasz.kvtv@jasz.gov.hu x

A környezeti vizsgálat lefolytatását 

természetvédelmi és környezetvédelmi 

szempontból nem tartjuk szükségesnek.

JN/59/01435-8/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

b) 2941-3/2020

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság

DEBRECEN

Sumen u.2.

4024

HNPI 420306779 hnp@hnp.hu x

A 2/2005.(I.11) Korm.rendelet 4.§-a alapján 

természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem tartjuk szükségesnek, továbbá a 

fenti 2941-3/2020. hivatkozási számú 

dokumentációhoz mellékelt környezeti vizsgálat 

tematikáját természetvédelmi szakmai szempontból 

elfogadhatónak tartjuk.

2580-5/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

c) 2941-4/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály

SZOLNOK

Ady Endre út 35-37

5000

JNSZMKHNEU 712116916 kh.nepeu@jasz.gov.hu x

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.

JN6NEF60468-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

d) 2941-5/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

SZOLNOK

József Attila út 14.

5000

JNSZMKI 106226155 jasz.titkarsag@katved.gov.hu x

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.(I.11.) Korm. Rendelet 

szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem 

tartom szükségesnek. A 2/2005.(I.11.) 

Korm.rendelet alapján történő környezeti vizsgálat 

lefolytatásának szükséges esetén a 2941-5/2020.ált 

számú dokumentum II. pontjában javasolt tematikát 

elfogadom.

36600/2085/2020.ált egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

a) 2941-6/2020 Jászfényszaru Város Jegyzője jegyzo@jaszfenyszaru.hu x
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 

szükségesnek. 2968-2/2020

egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

b) 2941-7/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítészi Iroda

Dusa Zsuzsanna

Állami Főépítész

Szolnok

Kossuht Lajos út 2

5000

JNSZMKHEPH 513145796 kh.allami.foepitesz@jasz.gov.hu x

Az épített környezet védelme szempontjából nem 

ítélem olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat 

lefolytatását tenné szükségessé

JN/40/00047-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

c) 2941-8/2020

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 

Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály DEBRECEN

Kossuth L.u. 12-14.

4024

HBMKHEI 114037375 hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu x

Tekintettel arra a tényre, hogy a módosításokkal 

érintett, a beruházás soránigénybe venni tervezett 

gazdasági elsődleges rendeltetésű erdőterület 

természetességi kategóriája alacsony, kúltúrerdő 

besorolású, környezeti vizsgálat készítését nem 

tartja szükségesnek az erdészeti hatóság.

HB/15-ERD/03724-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

d) 2941-9/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 

FőosztályNövény- és Talajvédelmi Osztály 5000 Szolnok, 

Vízpart krt. 32.

JH16SZNTVO 242234719 jasz.novtalajved@jasz.gov.hu x

A környezeti vizsgálat és környezeti értékelés 

elkészítését talajvédelmi szempontból nem tartja 

szükségesnek.

JN/57/00318-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

e) 2941-10/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály  

SZOLNOK

Ostor utca 1/A.

5000 JNSZMKHFH 114185357

jasz.foldhivfo@jasz.gov.hu x

A hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

tekintetében nem tartja szükségesnek környezeti 

vizsgálat lefolytatását.

12.162/2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

f) 2941-11/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály

SZOLNOK

Hősök tere 6.

5000 JNSZMKHBNY 246295361

kh.banyaszat@jasz.gov.hu x

A változtatás  földatni környezetre gyakorolt hatása 

csekély. A Környezeti vizsgálat lefolytatását a 

Bányafelügyelet földtani hatósági szempontból nem 

tartja szükségesnek.

JN/43/01454-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

g) 2941-12/2020 Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi 

Főosztály 1138 Budapest, Váci út 174

titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu x

A község területén természetes gyógytényező 

érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

BP/FNEF-TKI/3937-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

h) 2941-13/2020

Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 

BUDAPEST 

Pf. 234

1364

oroksegvedelem@bfkh.gov.hu x

Átette a JNSZ megyi Örökségvédelemhez 

2020.június 12-én. Válasz 07.21-én: Az érintett 

területen nyilvántartott műemléki érték, műemlék, 

műemléki terület, régészeti lelőhely valamint 

világörökségi és világörökségi várományos területek 

nem találhatók, a módostíás a kulturális 

örökségvédelem érdekeit nem sérti. A tervezetett 

módosítások ellen nem emelek kifogást. Az 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetét 

nem szükséges kiegészíteni. Az eljárás további 

szakaszában nem kíván részt venni.

TKF-7/1439/2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

i) 2941-14/2020
Nemzeti Népegészségügyi Központ 1437 Budapest, Pf. 

777

tisztifoorvos@nnk.gov.hu

x

Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartjuk 

szükségesnek 26240-4/2020/KBKHF

egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

Megjegyzés
Részt vett az 

eljárásban Véleménye, jogszabályi hivatkozás
Sorszám Megkeresett neve, címe

Véleményező

Tervezői válasz Értékelés

Hivatali kapu 

elérhetőség 

(KRID)

email cím
Hivatal rövid neve hivatali 

kapuhoz
Iktatószám hivatkozási szám



Igen Nem

a) 2941-2/2020

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

SZOLNOK

Boldog Sándor István körút 4.

5000

JH16SZKTFO 346274300 jasz.kvtv@jasz.gov.hu x

A környezeti vizsgálat lefolytatását 

természetvédelmi és környezetvédelmi 

szempontból nem tartjuk szükségesnek.

JN/59/01435-8/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

b) 2941-3/2020

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság

DEBRECEN

Sumen u.2.

4024

HNPI 420306779 hnp@hnp.hu x

A 2/2005.(I.11) Korm.rendelet 4.§-a alapján 

természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem tartjuk szükségesnek, továbbá a 

fenti 2941-3/2020. hivatkozási számú 

dokumentációhoz mellékelt környezeti vizsgálat 

tematikáját természetvédelmi szakmai szempontból 

elfogadhatónak tartjuk.

2580-5/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

c) 2941-4/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály

SZOLNOK

Ady Endre út 35-37

5000

JNSZMKHNEU 712116916 kh.nepeu@jasz.gov.hu x

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.

JN6NEF60468-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

d) 2941-5/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

SZOLNOK

József Attila út 14.

5000

JNSZMKI 106226155 jasz.titkarsag@katved.gov.hu x

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.(I.11.) Korm. Rendelet 

szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem 

tartom szükségesnek. A 2/2005.(I.11.) 

Korm.rendelet alapján történő környezeti vizsgálat 

lefolytatásának szükséges esetén a 2941-5/2020.ált 

számú dokumentum II. pontjában javasolt tematikát 

elfogadom.

36600/2085/2020.ált egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

a) 2941-6/2020 Jászfényszaru Város Jegyzője jegyzo@jaszfenyszaru.hu x
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 

szükségesnek. 2968-2/2020

egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

b) 2941-7/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítészi Iroda

Dusa Zsuzsanna

Állami Főépítész

Szolnok

Kossuht Lajos út 2

5000

JNSZMKHEPH 513145796 kh.allami.foepitesz@jasz.gov.hu x

Az épített környezet védelme szempontjából nem 

ítélem olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat 

lefolytatását tenné szükségessé

JN/40/00047-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

c) 2941-8/2020

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 

Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály DEBRECEN

Kossuth L.u. 12-14.

4024

HBMKHEI 114037375 hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu x

Tekintettel arra a tényre, hogy a módosításokkal 

érintett, a beruházás soránigénybe venni tervezett 

gazdasági elsődleges rendeltetésű erdőterület 

természetességi kategóriája alacsony, kúltúrerdő 

besorolású, környezeti vizsgálat készítését nem 

tartja szükségesnek az erdészeti hatóság.

HB/15-ERD/03724-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

d) 2941-9/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 

FőosztályNövény- és Talajvédelmi Osztály 5000 Szolnok, 

Vízpart krt. 32.

JH16SZNTVO 242234719 jasz.novtalajved@jasz.gov.hu x

A környezeti vizsgálat és környezeti értékelés 

elkészítését talajvédelmi szempontból nem tartja 

szükségesnek.

JN/57/00318-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

e) 2941-10/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály  

SZOLNOK

Ostor utca 1/A.

5000 JNSZMKHFH 114185357

jasz.foldhivfo@jasz.gov.hu x

A hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

tekintetében nem tartja szükségesnek környezeti 

vizsgálat lefolytatását.

12.162/2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

f) 2941-11/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály

SZOLNOK

Hősök tere 6.

5000 JNSZMKHBNY 246295361

kh.banyaszat@jasz.gov.hu x

A változtatás  földatni környezetre gyakorolt hatása 

csekély. A Környezeti vizsgálat lefolytatását a 

Bányafelügyelet földtani hatósági szempontból nem 

tartja szükségesnek.

JN/43/01454-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

g) 2941-12/2020 Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi 

Főosztály 1138 Budapest, Váci út 174

titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu x

A község területén természetes gyógytényező 

érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

BP/FNEF-TKI/3937-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

h) 2941-13/2020

Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 

BUDAPEST 

Pf. 234

1364

oroksegvedelem@bfkh.gov.hu x

Átette a JNSZ megyi Örökségvédelemhez 

2020.június 12-én. Válasz 07.21-én: Az érintett 

területen nyilvántartott műemléki érték, műemlék, 

műemléki terület, régészeti lelőhely valamint 

világörökségi és világörökségi várományos területek 

nem találhatók, a módostíás a kulturális 

örökségvédelem érdekeit nem sérti. A tervezetett 

módosítások ellen nem emelek kifogást. Az 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetét 

nem szükséges kiegészíteni. Az eljárás további 

szakaszában nem kíván részt venni.

TKF-7/1439/2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

i) 2941-14/2020
Nemzeti Népegészségügyi Központ 1437 Budapest, Pf. 

777

tisztifoorvos@nnk.gov.hu

x

Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartjuk 

szükségesnek 26240-4/2020/KBKHF

egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

Megjegyzés
Részt vett az 

eljárásban Véleménye, jogszabályi hivatkozás
Sorszám Megkeresett neve, címe

Véleményező

Tervezői válasz Értékelés

Hivatali kapu 

elérhetőség 

(KRID)

email cím
Hivatal rövid neve hivatali 

kapuhoz
Iktatószám hivatkozási szám



Igen Nem

a) 2941-2/2020

Jász- Nagykun Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

SZOLNOK

Boldog Sándor István körút 4.

5000

JH16SZKTFO 346274300 jasz.kvtv@jasz.gov.hu x

A környezeti vizsgálat lefolytatását 

természetvédelmi és környezetvédelmi 

szempontból nem tartjuk szükségesnek.

JN/59/01435-8/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

b) 2941-3/2020

Hortobágyi Nemzeti Park 

Igazgatóság

DEBRECEN

Sumen u.2.

4024

HNPI 420306779 hnp@hnp.hu x

A 2/2005.(I.11) Korm.rendelet 4.§-a alapján 

természetvédelmi szempontból környezeti vizsgálat 

lefolytatását nem tartjuk szükségesnek, továbbá a 

fenti 2941-3/2020. hivatkozási számú 

dokumentációhoz mellékelt környezeti vizsgálat 

tematikáját természetvédelmi szakmai szempontból 

elfogadhatónak tartjuk.

2580-5/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

c) 2941-4/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Főosztály

SZOLNOK

Ady Endre út 35-37

5000

JNSZMKHNEU 712116916 kh.nepeu@jasz.gov.hu x

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.

JN6NEF60468-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

d) 2941-5/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság

SZOLNOK

József Attila út 14.

5000

JNSZMKI 106226155 jasz.titkarsag@katved.gov.hu x

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.(I.11.) Korm. Rendelet 

szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását nem 

tartom szükségesnek. A 2/2005.(I.11.) 

Korm.rendelet alapján történő környezeti vizsgálat 

lefolytatásának szükséges esetén a 2941-5/2020.ált 

számú dokumentum II. pontjában javasolt tematikát 

elfogadom.

36600/2085/2020.ált egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

a) 2941-6/2020 Jászfényszaru Város Jegyzője jegyzo@jaszfenyszaru.hu x
Környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja 

szükségesnek. 2968-2/2020

egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

b) 2941-7/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítészi Iroda

Dusa Zsuzsanna

Állami Főépítész

Szolnok

Kossuht Lajos út 2

5000

JNSZMKHEPH 513145796 kh.allami.foepitesz@jasz.gov.hu x

Az épített környezet védelme szempontjából nem 

ítélem olyan jelentősnek, ami környezeti vizsgálat 

lefolytatását tenné szükségessé

JN/40/00047-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

c) 2941-8/2020

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 

Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály DEBRECEN

Kossuth L.u. 12-14.

4024

HBMKHEI 114037375 hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu x

Tekintettel arra a tényre, hogy a módosításokkal 

érintett, a beruházás soránigénybe venni tervezett 

gazdasági elsődleges rendeltetésű erdőterület 

természetességi kategóriája alacsony, kúltúrerdő 

besorolású, környezeti vizsgálat készítését nem 

tartja szükségesnek az erdészeti hatóság.

HB/15-ERD/03724-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

d) 2941-9/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi 

FőosztályNövény- és Talajvédelmi Osztály 5000 Szolnok, 

Vízpart krt. 32.

JH16SZNTVO 242234719 jasz.novtalajved@jasz.gov.hu x

A környezeti vizsgálat és környezeti értékelés 

elkészítését talajvédelmi szempontból nem tartja 

szükségesnek.

JN/57/00318-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

e) 2941-10/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály  

SZOLNOK

Ostor utca 1/A.

5000 JNSZMKHFH 114185357

jasz.foldhivfo@jasz.gov.hu x

A hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdés 

tekintetében nem tartja szükségesnek környezeti 

vizsgálat lefolytatását.

12.162/2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

f) 2941-11/2020

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály

SZOLNOK

Hősök tere 6.

5000 JNSZMKHBNY 246295361

kh.banyaszat@jasz.gov.hu x

A változtatás  földatni környezetre gyakorolt hatása 

csekély. A Környezeti vizsgálat lefolytatását a 

Bányafelügyelet földtani hatósági szempontból nem 

tartja szükségesnek.

JN/43/01454-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

g) 2941-12/2020 Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi 

Főosztály 1138 Budapest, Váci út 174

titkarsag@nfo.bfkh.gov.hu x

A község területén természetes gyógytényező 

érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a 

BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

BP/FNEF-TKI/3937-2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

h) 2941-13/2020

Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és 

Örökségvédelmi Főosztály, Örökségvédelmi Osztály 

BUDAPEST 

Pf. 234

1364

oroksegvedelem@bfkh.gov.hu x

Átette a JNSZ megyi Örökségvédelemhez 

2020.június 12-én. Válasz 07.21-én: Az érintett 

területen nyilvántartott műemléki érték, műemlék, 

műemléki terület, régészeti lelőhely valamint 

világörökségi és világörökségi várományos területek 

nem találhatók, a módostíás a kulturális 

örökségvédelem érdekeit nem sérti. A tervezetett 

módosítások ellen nem emelek kifogást. Az 

örökségvédelmi hatástanulmány régészeti fejezetét 

nem szükséges kiegészíteni. Az eljárás további 

szakaszában nem kíván részt venni.

TKF-7/1439/2/2020 egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

i) 2941-14/2020
Nemzeti Népegészségügyi Központ 1437 Budapest, Pf. 

777

tisztifoorvos@nnk.gov.hu

x

Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartjuk 

szükségesnek 26240-4/2020/KBKHF

egyetért

a környezeti vizsgálat 

lefolytatása nem 

szükséges

Megjegyzés
Részt vett az 

eljárásban Véleménye, jogszabályi hivatkozás
Sorszám Megkeresett neve, címe

Véleményező

Tervezői válasz Értékelés

Hivatali kapu 

elérhetőség 

(KRID)

email cím
Hivatal rövid neve hivatali 

kapuhoz
Iktatószám hivatkozási szám



12. EGYEZTETŐ TÁRGYALÁS IRATAI 
  







Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

 

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

záradékolás megjelenítését szolgálja. 



 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Kormányhivatal 

 

ÁLLAMI FŐÉP ÍTÉSZ I  IRODA  

 
5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. 5001 Szolnok, Pf. 111. Telefon: (56) 523 902 Fax: (56) 795 789 

e-mail: kh.allami.foepitesz@jasz.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu 
Hivatali kapu: JNSZMKHEPH 

Tisztelt Cím! 

Tájékoztatom, hogy a JN/40/00120-3/2020. iktatószámon kiadott meghívó mellékleteként 

Jászfényszaru város településrendezési eszközeinek módosítási dokumentációja az alábbi 

linken érhető el:  

https://drive.google.com/drive/folders/10rzeApIEm_RriVjI_2qLwdBwnl61yFsz?usp=shari

ng 

Szolnok, 2020. december 22. 

 

 Tisztelettel: 

 Dr. Berkó Attila kormánymegbízott  

 nevében és megbízásából kiadmányozó: 

 Dusa Zsuzsanna sk. 

 állami főépítész 

































13. ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ ZÁRÓ SZAKMAI VÉLEMÉNYE 
  

















14. JÓVÁHAGYOTT HATÁROZAT ÉS RENDELET 
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