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1. ELŐZMÉNYEK
Jelen tervmódosításról a 56/2020. (III. 24.) számú határozattal (településfejlesztési döntés - 1.
melléklet) döntött a Képviselő-testület.
A Hajdú Gazdák Mezőgazdasági Szövetkezet (4220 Hajdúböszörmény, Külterület 0159/2)
képviseletében Szolnokiné Kiss Erika igazgatósági tag kérelemmel fordult Hajdúböszörmény Város
Önkormányzatához, melyben Hajdúböszörmény város szabályozási tervének módosítását kérte
Hajdúböszörmény, külterület 0159/12 hrsz. alatti ingatlant is tartalmazó területi egységre (Lökitanya) vonatkozóan, gazdasági célú fejlesztés érdekében.
A területrészre vonatkozóan jelenleg maximum 30%-os beépíthetőség 40%-ra történő növelését,
valamint cca. 27m magas siló és egy 11m magas napi tároló tartály építés lehetőségének biztosítását
kérte.
2. A MÓDOSÍTÁS CÉLJA, AZ ELJÁRÁS TÍPUSA, A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
2.a. A módosítás célja, az eljárás típusa

fejlesztéssel
érintett terület

BELTERÜLET

átnézeti ábra – a központi belterület és a tervezéssel érintett terület
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Módosítással érintett terület
Sorszám

1.

Szab. terv
szelvényszáma

65.

Terület lehatárolás

Módosítás tárgya

A 084 hrsz-ú út – 0158 hrsz-ú út –
0612 hrsz-ú út – 0159/11 hrsz-ú
út által határolt tömb, mely a
belterülettől keletre helyezkedik
el a 3507. számú országos
mellékút mentén.

A Löki tanya területészén a jelenleg
rögzített Kio-mü 70 2044 építési övezeti
kód
szerint
rögzített
30%-os
beépíthetőség mértékének 40%-ra
történő emelése, valamint egy cca. 27
m magasságú siló és egy 11 méteres
napi
tartály
építés
megvalósíthatóságának biztosítása.

E módosítás esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem
változik, nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdőés természetközeli terület megszüntetése, így a Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdése alapján a
rendezési terv módosító eljárás az egyszerűsített eljárás szabályai szerint lefolytatható.
Fentiekhez szükséges a helyi építési szabályzat és szabályozási terv beépítési paramétereket érintő
jelentő módosítása.
2. b. A tervezett fejlesztéssel érintett, rendezés alá vont terület és környezetének bemutatása
A fejlesztéssel érintett területről készült fotók

A Löki tanyai gazdasági terület bejárata a Ker-Trans Kft. Betonüzemével, valamint a Hajdú Gazdák
Mezőgazdasági Szövetkezet Irodaépülete háttérben a meglévő siló épületekkel
A Szövetkezet telephelye

A meglévő silók épülete
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A silók előtti fedett szín
előtérben a jelenleg felújítás
alatt álló korábbi géptároló
szín

A silók előtérben a fedett színnel
háttérben a gabona síktároló csarnok

Az iroda és szociális épület mögötti
tároló épület
legalsó kép: a telephely az irodaépület
felől

A meglévő
telephelyek
előtt kerül
elhelyezésre
az új cca. 27
méter
magas siló
és a napi
tartály, mai
11
méter
magas lesz.
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A telephely környezete

A Hajdú Gazdák Mezőgazdasági Szövetkezet telephelyéhez vezető út túloldalán lévő gazdasági telephely
épületei háttérben a 750 kV -os légvezeték tartóoszlopai

Az országos mellékút menti Kisbocskai-kert területe a háttérben a Szövetkezet piros tetős tároló épületei

Az országos mellékút menti lakó funkciójú Kisbocskai-kert beépítései
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A telephely a 0159/12 hrsz-ú ingatlanon
található, mely telekalakítási eljárás útján
összevonásra került a 0159/6 hrsz-ú ingatlannal.
Ezen ingatlanrészen valósult meg a fotókon is
jól látható iroda és szociális épület, mely épület
mögött egy cca. 2600 m2 alapterületű
csarnoképület (pirossal jelölve) valósult meg az
utóbbi időben.

a telephely jelenlegi beépítettsége

A Képviselő testület a helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a területrészt érintően a
18/2015. (V.14.) önk. rendelettel fogadta el, mely hatályos 2015. május 30-tól. A tervezési területtől
keletre lévő terület NATURA 2000 terület része és az országos ökológiai hálózat részét képezi.

Hajdúböszörmény
Város
településszerkezeti
tervét
Hajdúböszörmény Város Önkormányzat
Képviselő-testülete a 10/2007. (I.26.)
számú határozattal állapította meg.
Legutóbb a településszerkezeti terv
2019. évben 2 esetben módosult. Jelen
módosítás
keretei
között
a
településszerkezeti terv nem módosul.

a településszerkezeti terv részelete
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3. A FŐÉPÍTÉSZI NYILATKOZAT A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATOK ÉS AZ ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL
- Hivatkozás: a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 3/C.§
•
•

•
•
•
•

Megalapozó vizsgálatok: jelen beépítési paraméterek módosítása a szakágak esetében nem
igényel vizsgálati munkarész készítést.
Tájrendezés, környezetvédelem: a módosítás során a beépítési paraméterek által rögzített
zöldfelület kötelező kialakítása kis mértékben változik, (csökken) de a telephelyi
sajátosságokhoz igazodóan az továbbra is biztosított. A tájhasználat, tájszerkezet nem
változik, természetvédelmi szempontok nem jelennek meg a módosítással érintett
területrészeken, a biológiai aktivitásérték nem változik. Fentiekre figyelemmel a módosítása
nem igényel tájrendezési szakági munkarész készítését. Az érvényes szerkezeti tervben is
jelölt, illetve a magasabb rendű tervekben szereplő természeti területeket, vizes élőhelyeket,
ökológiai hálózati elemeket a Löki tanyai módosítás telephely területe nem érinti.
Környezetvédelmi szempontból jelen módosítás a várható környezeti hatások
környezetterhelés, a települési környezet védelme szempontjából a jelenlegihez képest nem
hoz változást, így nem igényli alátámasztó munkarész készítését.
Közlekedés: jelen módosítás szerkezeti jelentőségű közlekedési hálózatot nem érint.
Közlekedési alátámasztó munkarész készítése nem indokolt. A módosítás nem befolyásolja a
területrész feltárását és közlekedési rendszerét.
Vizi-, és energia közmű: közműhálózatok tekintetében nem történik változás, így nem igényli
alátámasztó munkarész készítését.
Hírközlés: a módosítás nem változtatja meg a hírközlési hálózati rendszert, így munkarész
készítése nem indokolt.

•
Tóth Sándor sk.
főépítész
4. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ ÉS MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA
Hajdúböszörmény
Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a
16/2008.
(III.18.)
számú
önkormányzati rendelettel fogadta
el a helyi építési szabályzatot és
szabályozási tervet. Legutóbb a helyi
építési szabályzat és szabályozási
terv a 11/2019. (II.28.), 22/2019.
(VI.28.), a 34/2019. (XI.28.), a
35/2019.
(XI.28.)
számú
önkormányzati
rendeletekkel
módosult. Ezt megelőzően a helyi
építési szabályzat és szabályozási
terv több alkalommal került
módosításra.
módosítás helye
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Szabályozási terv kivonat a Löki tanya
területrészre vonatkozóan

JAVASLAT: A telephely jelenlegi adottságait és fejlesztési elképzeléseket figyelembe véve a hatályos
tervi 30%-os beépítési % 40 % ra módosul, mindemelett a zöldfelület legkisebb mértéke 35%. A
hatályos Hész 18.§ 2. táblázata szerint a 40% maximális beépíthetőséghez 35% zöldfelület biztosítása
kötelező, de az OTÉK a különleges mezőgazdasági üzemi területek esetén kötelezően min. 40% -os
zöldfelület biztosítását írja elő. Tekintettel arra, hogy az épületállományt és a burkolt felületeket
figyelembe véve ezen előírást nem tudja teljesíteni a telephely, így a záró szakmai véleménykérő
dokumentáció részeként OTÉK alóli felmentés szükséges.
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5. A MÓDOSÍTÁS VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSA ÉS INFRASTRUKTURÁLIS IGÉNYEI
A hatályos tervhez képest az alátámasztó szakági munkarészek nem változnak. Infrastruktúra
ellátásban a módosítás nem jelent változást. A területrész vízellátása, szennyvízkezelése,
csapadékvíz elvezetése, elektromos energia és földgáz ellátása megoldott.
A konkrét fejlesztési elképzeléssel rendelkező területre vonatkoztatva vízigényben,
gázfelhasználásban, hulladék- és szennyvízmennyiségben, az érintett utcák forgalmában, a
levegőkörnyezetben és a zajkörnyezetben nem jelent jelentősen magasabb igénybevételt, tekintettel
arra, hogy a fejlesztéssel érintett telek már jelenleg is beépített.
A rendeltetésszerű használatból származóan a környezeti terhelések megengedettnél nagyobb
mértékű megjelenésével nem kell számolni. A terület jelenlegi szintjének megfelelő infrastrukturális
és településgazdálkodási feltételei biztosítottak, tehát a módosítás ebben változást nem jelent.
A tervmódosítás nem jelent a környezetre kockázatos, a megengedettnél nagyobb terheléseket.
Talajvédelmi, földvédelmi kérdés a jelenlegi és tervezett használatból eredően nem merül fel. A
településrendezési eszköz módosításával természetvédelmi szempontból a jelenleginél
kedvezőtlenebb helyzet nem alakul ki. Az érintett terület értékes, illetve sérülékeny – nem releváns.
A módosítás az igazgatási területhez és a külterülethez köthető természeti értékek, védett területek
és a védettségre tervezett területek szempontjából nem hoz változást. A módosítással kapcsolatosan
elmondható, hogy az, az érintett környezeti elemek tekintetében nem sérülékeny.
A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és
fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire nincs hatással. Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése,
meglévők felerősödése, nem várható.
Hajdúböszörmény helyi építési szabályzat és szabályozási tervmódosítás kapcsán a várható
környezeti hatás eldöntéséhez tájékoztatás:
1. A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak szerint a
tervezési feladat (terv, illetve program címe, típusa, tartalma, tervezési terület):
Hajdúböszörmény Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 16/2008. (III. 18.)
számú önkormányzati rendelet módosítása a Hajdúböszörmény, külterület 0159/12 hrsz. alatti
ingatlant is tartalmazó területi egységre (Löki-tanya) vonatkozik, gazdasági célú fejlesztés
megvalósíthatósága érdekében. A területrészre vonatkozóan a jelenlegi 30%-os beépíthetőség 40%ra történő növelése, valamint cca. 27m magas siló építés és egy 11 méter magas napi tároló építés
lehetőségének biztosítása a módosítás lényegi eleme. A telephelyen belül a 40%-os maximális
beépíthetőséghez 35%-os min. zöldfelület kialakítása kötelező. A hatályos Hész 18.§ 2. táblázata
szerint is a 40% maximális beépíthetőséghez 35% zöldfelület biztosítása kötelező, de az OTÉK a
különleges mezőgazdasági üzemi területek esetén min. 40% -os zöldfelület biztosítását rögzíti. OTÉK
alóli felmentés szükséges.
2. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a terv, illetve a
program célja:
A beépítési paraméterek módosítása a fejlesztési cél – gabonatároló siló építése - elérése érdekében.
A telephelyi használat racionálisabb kialakítását biztosítása a cél. A megépítendő siló technológiailag
kapcsolódna a már meglévő és használatban lévő két silóhoz, ezáltal nagymértékű
költségmegtakarítást eredményezne a fejlesztőnek, tekintettel arra, hogy nem kellene egy teljesen új
rendszert kiépíteni.
3. Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének c) pontjában foglaltak szerint a módosítás esetén
annak lényege és az eredeti tervhez, illetve programhoz mért jelentősége:
A területrész beépítési paramétereinek fejlesztéshez történő igazítása a közlekedési rendszer a
természetvédelem és a településkép, tájvédelem sérelme nélkül biztosítható.
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Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésének d) pontjában foglaltak szerint a rendelet 2. sz. mellékletben
foglalt szempontok alkalmazásához rendelkezésre álló és adható információ:
1. A terv
a) biztosítja a beépítési paraméterek módosítását a környezet, a táj és a településkép
sérelme nélkül, A környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét, figyelemmel a
tájra, településre, klímára, természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, nem érintik
hátrányosan.
b) a módosítás más tervet, programot nem befolyásol,
c) a településrendezés fenntarthatósági követelményeire, a természeti erőforrás
felhasználása mértékére, elosztására nincs hatással,
d) környezeti problémáka telekhatár kiegészítés miatt nem merülnek fel.
e) nem releváns a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok tekintetében.
Tekintettel a fentiekre, nem tartható jelentősnek jelen tervi módosítás hatása a hatásterület
szempontjából.
2. A várható környezeti hatások a hatályos tervhez képest, nem változnak hátrányosan a
módosítással. A módosítás ebből a szempontból nem releváns.
3. Az érintett terület értékes, illetve sérülékeny – nem releváns. (a módosítással új beépítésre szánt
terület nem kerül kijelölésre, szerkezeti tervi zöldterület megszüntetése, vízgazdálkodási, erdőterület
megszüntetése nem történik)
4. A módosítás az igazgatási területhez és a külterülethez köthető természeti értékek, védett
területek és a védettségre tervezett területek szempontjából nem hoz változást. A módosítással
kapcsolatosan elmondható, hogy az, az érintett környezeti elemek tekintetében nem sérülékeny.
Régészeti örökségi érintettség a területrészt érintően nincs jelen. A környezeti elemekre
igénybevétel, terhelés szempontjából bekövetkező hatások (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített
környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre) nem változik.
A Natura 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és
fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának,
fejlesztésének lehetőségeire nincs hatással. Új környezeti konfliktusok, problémák megjelenése,
meglévők felerősödése, nem várható.
Környezeti hatások táblázatos összefoglalója
környezeti elemek melyekre a módosítás
hatással lehet
Zaj, rezgés
levegő
víz
föld
élővilág
táj
Ember, társadalom
település
településökológia
Jelmagyarázat:
+2 igen kedvező környezeti hatás, változás
+1 kedvező környezeti hatás, változás
0 nincs környezeti hatás, változás

A módosítás tárgya
beépítési paraméterek módosítása
0
0
0
0
0
0
+1
+1
0
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Módosítás tárgya

A módosítás környezeti hatásainak
összefoglaló értékelése
A területrészre vonatkozóan a jelenlegi 30%-os A zöldfelületi rendszert jelentősen nem
beépíthetőség 40%-ra történő növelése, valamint 32m változtatja meg, a településökológia
magas siló építés lehetőségének biztosítása a módosítás nem sérül. A beépítési paraméterek
lényegi eleme.
módosítása negatív környezeti hatást
nem eredményez.
6. MAGASABB SZINTŰ TERVEKKEL (TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK) VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA
MTRT MEGFELELÉS
A Hajdú-Bihar megye Területrendezési Tervéről szóló 3/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelet
szerinti megfelelés igazolása - Az MTrT 2. rajzi melléklete: a Térségi szerkezeti terv - a tervezési
terület a mezőgazdasági térség területfelhasználási kategóriába tartozik.

A megyei területrendezési terv részlete és a
jelmagyarázata
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Térségi övezetek
Az MTrT 4.§. (1) A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.
évi CXXXIX. törvény (TrT) 19. § (1) bekezdésében meghatározott országos övezetek közül:
övezet neve
település érintettsége
tervezési terület
érintettsége
a) az ökológiai hálózat magterületének, ökológiai
folyosó területének és pufferterületének
övezetei 3/1. melléklet;
b) a kiváló és a jó termőhelyi adottságú szántók
övezetei 3/2. melléklet;
c) az erdők és az erdőtelepítésre javasolt terület
övezete 3/3. melléklet;
d) a tájképvédelmi terület övezete 3/4.
melléklet;
e) a világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete által érintett települések a 3/5.
melléklet;
f) a vízminőség-védelmi terület övezete a 3/6.
melléklet;
g) az árvízvédelmi területeket, ezen belül a
nagyvízi meder övezete és a VTT-tározók övezete
3/7. melléklet;
h) a honvédelmi és katonai célú terület övezete
által érintett települések 3/8. melléklet

Közigazgatási terület

érintett

nem érintett

érintett
érintett

nem érintett- a közvetlen
környezete érintett
nem érintett

érintett

nem érintett

érintett

érintett

érintett

érintett

nem érintett

nem érintett

nem érintett

nem érintett

központi belterület és környezete a tervezési területtel

az ökológiai hálózat magterületének, ökológiai folyosó területének és pufferterületének övezetei

kiváló és a jó termőhelyi adottságú szántó Új beépítésre szánt terület kijelölés nem történik. A
meglévő telephely beépítési paramétereinek módosítása a jelen módosítás lényegi eleme.

Hajdúböszörmény TRT módosítása A Város igazgatási területén belül 1 terület esetében

a kiváló és a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetének a telephelyi környezetre vetített részlete

az erdők és az erdőtelepítésre javasolt terület övezete

tájképvédelmi terület övezete fenti ábrák, a világörökségi és világörökségi várományos ter. övezet ábrái lent
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a vízminőségvédelmi terület övezete
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 5. § „(2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó települések településrendezési
eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket. A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre
vonatkozó egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell megállapítani.
(3) A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó előírások alkalmazásával engedélyezhető.”
MTrT előírása 5. § (1) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetését és az
övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetését, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelését a hatályos
jogszabályok, különösen a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet, továbbá a hatályos, környezetvédelmi és műszaki előírások szerint kell
megvalósítani.
(2) A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő kivezetése és az övezeten kívül
keletkezett szennyvizek övezetbe történő bevezetése nem okozhat a hatályos jogszabályokban meghatározott
határértékeket meghaladó szennyezést a megye területén.”

A tervezési területeken bányászati tevékenység nem tervezett. A tervezési terület a beépítésre szánt
terület része – a szennyvízelvezetés a központi területen megoldott, további szabályok bevezetése
nem indokolt. Az MTrT 4.§. (2) A TrT 19. § (3) bekezdésében és a területrendezési tervek készítésének
és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendeletben
meghatározott megyei övezetek közül:
övezet neve
a) az ásványi nyersanyagvagyon övezetét a 3/9.
melléklet;
b) a rendszeresen belvízjárta terület övezetét a 3/10.
melléklet;
c) a tanyás területek övezetébe tartozó településeket
a 3/11. melléklet tartalmazza;
d) a földtani veszélyforrás terület övezete a megye
egyetlen településén sem található meg.

tel. érintettsége
nem érintett

tervezési terület érintettsége
nem érintett

érintett

nem érintett

érintett

érintett

nem érintett

nem érintett

a rendszeresen belvízjárta terület övezete
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tanyás ter. övezete és a városkörnyéki tel. együttes övezete

9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 10. § (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 tervezési területek a belterület, a települési térségen belüli településrész részei, a módosítás
szempontjából ezen előírás nem releváns.
(3) A TrT 24. §-a alapján egyedileg meghatározott megyei övezetek közül:
övezet neve
a) a városkörnyéki településegyüttesek
övezetébe tartozó településeket a 3/12.
melléklet tünteti fel,
b)
a
gyógytényezőkkel
rendelkező
településeket a 3/13. melléklet tünteti fel;
c) a klímaváltozással fokozottan érintett
térség övezete a 3/14. melléklet tünteti fel;
d) a csillagos égbolt park övezete a 3/15.
melléklet tartalmazza.

település érintettsége
érintett
a Hajdúböszörményi –
Hajdúnánási
településegyüttes övezete
érintett – a teljes
igazgatási terület
érintett – erősen aszályos

tervezési terület érintettsége
érintett
a Hajdúböszörményi –
Hajdúnánási településegyüttes
övezete
érintett

nem érintett

nem érintett

a gyógytényezőkkel rendelkező települések övezete

érintett

klímaváltozással fokozottan érintett térség öv.
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A Megyei Terv az egyedileg meghatározott övezetekre a következőket rögzíti:
6. §
(1) A városkörnyéki településegyüttes övezetébe tartozó települések Településfejlesztési
Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégiájának tartalmaznia kell:
a) a várostérség közösen kialakított jövőképét, átfogó közös céljait;
b) a központi város és a környék települései együttműködésének közösen kialakított lehetőségeit,
azok megvalósításának módját;
c) a közösen használt alapszolgáltatások szükség szerinti fejlesztését, legalább az alap- és középfokú
oktatási és egészségügyi létesítmények, a munkahelyek, a rekreációs és szabadidő eltöltési
lehetőségek, továbbá a várostérségen belüli közlekedési, és szükség szerint más műszaki
infrastruktúra tekintetében.
(2) A gyógytényezőkkel rendelkező települések övezetében olyan kereskedelmi, gazdasági szolgáltató
építési övezeteket lehet kialakítani, ahol a szállodai szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, fürdő- és
gyógyturizmus vagy turisztikai rendeltetés céljára épület elhelyezést biztosító építési övezeteiben az
építési telek beépítettsége legfeljebb 5 %-kal meghaladhatja az országos építési és
településrendezési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által a kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területekre előírt legnagyobb értéket.
7. §
(1) A klímaváltozással fokozottan érintett térség övezetével érintett települések településfejlesztési
koncepciójában és integrált településfejlesztési stratégiájában, továbbá településrendezési
eszközeinek környezetalakítás tervében és közművesítési javaslataiban is vizsgálni és tervezni kell a
település átszellőzésének javítása, a kondicionáló zöldfelületek növelése, a vízmegtartó
vízgazdálkodás és a víztakarékos mezőgazdálkodás érdekében szükséges, a helyi sajátosságoknak,
szükségleteknek és lehetőségeknek megfelelő tennivalókat. Az egyedileg meghatározott, a települést
érintő három megyei övezetre vonatkozó követelményeket majd az új településfejlesztési koncepció
és településrendezési eszközök készítésénél kell alkalmazni. Jelen módosításnál ezek alkalmazása
még nem szükségesek.
Az előzőekre figyelemmel megállapítható, hogy a tervezett módosítás megfelel az OTrT és a HajdúBihar Megyei TrT területfelhasználási, szerkezeti és övezeti előírásainak, és nem ellentétes a
területrendezés térségi irányelveivel és ajánlásaival.
7. A TELEPÜLÉSKÉP ALAKÍTÁSA, TELEPÜLÉSKÉP VÉDELEMMEL VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA
A rendezés alá vont terület a Nagykörúton kívüli terület. A településképi előírásokat a 13/2018.
(III.29.) és a 15/2019. (III.29.) önkormányzati rendelettel módosított 41/2017. (XII.15.) önkormányzati
rendelet tartalmazza.
A nagykörút és a fölötte lévő gyűrű közötti terület –
melyben a rendezés alá vont tömb is tartozik terület településkép szempontjából meghatározó
terület.
Településkép
területek:

szempontjából

meghatározó

1. Belváros településrész vegyes karakterrel
2. Kiskörúton. kívüli vegyes karakterű településrész
3/A. Gyógyfürdő és a Külső dorogi út menti
településrész
7. Kisböszörmény településrész
8/A. A 35-ös főút menti gazdasági és lakóterületi
településrész
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a településkép szempontjából meghatározó és egyéb területek
1. TELEPÍTÉSI TERVJAVASLAT
A telepítési javaslatot a TR/beép. tervlap mutatja.
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1.sz melléklet

településfejlesztési döntés

