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2. Előzmények

2.1.A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak
hatályban:

 162/2009 (X. 27.) KT. számú határozata, Nagyecsed Város
Településszerkezeti tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról

 16/2009 (X. 28.) számú rendelet, Nagyecsed Város Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról

2.2.A tervezett módosítások bemutatása, projekt leírása

Nagyecsed Város Önkormányzat a település "Szociális Városrehabilitációja”
készítése során azonosította a település azon igényeit valamint területeit,
melyek bevonhatóak a 2013-ban kiírásra került ÉAOP-5.1.1./A-12 "Szociális
célú városrehabilitáció" című pályázatokba. A beavatkozás jelentős
költségigénye miatt annak megvalósítására elsősorban pályázati források
megszerzésével van lehetőség.

A tervezési területet a Nagyecsed Város központjához közel eső, a Komoróczi-
Jókai Mór-Vörösmarty Mihály-Móricz Zsigmond utcák által határolt tömbben
helyezkedik el. A Komórczi utcával párhuzamosan elnyúló, mélyfekvésű,
vízállásos (698/1, 698/2 hrsz), valamint az ehhez csatlakozó, részben a
Komoróczi (687, 695, 696, 697 hrsz), részben a Jókai Mór (641, 642 hrsz), részben
pedig a Vörösmarty Mihály utcák felől megközelíthető telkek alkotják a
tervezési területet.

A zöldterületként, közparkként nyílván tartott, mélyfekvésű terület (698/1,
698/2 hrsz) nagy része náddal sűrűn benőtt, gyalogosan jelenleg nem
bejárható, a többi telek többé-kevésbé gondozott, kisvárosias lakó (687, 695,
696, 697 hrsz), illetve közlekedési (641, 642 hrsz) besorolás alá eső terület.

A tervezési területen jelentősebb fás növényállomány csak a Komoróczi
utcán a 698/1 hrsz-ú telek mentén található.
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3. Beavatkozási pont ismertetése

1.

Módosításra
kijelölt
területek

Rendezés célja és oka

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv.
ág), beépítés

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ

Terület (ha) Aktivitá
si érték Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ Terület

(ha)
Aktivitási
érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Komoróczi –
Lehel – Sárvár –
Vörösmarty –
Móricz Zs. utcák
által határolt
terület

A település központjában, aktív,
települési szintű, funkciókban
gazdag közterület kialakítása.

- beépített terület
- közpark

- kisvárosias lakóterület
- kertvárosias
- közlekedési célú ter.
- Zöldterület

4,36
2,73
0,4
3,38

5,23
8,19
0,24
27,04

- kisvárosias lakóterület
- kertvárosias
- közlekedési célú terület
- Zöldterület

4,22
2,73
0,25
3,67

5,06
8,19
0,15
29,36

------------------------------

Joghatályos terv részlete!

Módosított terv részlete!

HA
TÁ

SO
K

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
Nem változik, hatása nincs

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
Települési szintű közpark a lakosság széles körének pihenési igényeinek kiszolgálására ad
megoldást. Teret biztosít kisebb-nagyobb helyi közösségek összejöveteleinek.
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
A helyi identitás erősödik, magas használati értékű közösségi tér alakul ki a központhoz
kapcsolva.
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:

Nem változik, hatása nincs
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:

Nem változik, hatása nincs
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:

Nem változik, hatása nincs
Lakó- és munkakörülmények:
A területtel határos és szomszédos lakóterületek, tömbök települési környezete jelentősen
javul, mind megjelenésében, mind megítélésében. Természetesen nem elhanyagolható
értéknövekedés is létrejön az itt található lakóingatlanok esetén.
Építészeti és régészeti örökség védelme:

Nem változik, hatása nincs. Ismert régészeti területtel nem érintett.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
Nem változik, hatása nincs

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Nem változik, hatása nincs

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Nem változik, hatása nincs

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:
Nem változik, hatása nincs

Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
Nem változik, hatása nincs

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
A közcélú zöldfelületek által létrejövő, többszintes növényzetű terület alakul ki, részben
beépítésre szánt területen, részben közterületi zöld felületen. Az aktív használattal a terület
rendezetlensége megszűnhet.
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5. Alátámasztó munkarészek

1.
Közlekedési
munkarész

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a
tervezett változások érdemben nem változtatják
meg a hatályos rendezési tervhez korábban készített
munkarészeket.

2.
Környezetalakítási
munkarész

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a
tervezett változások érdemben nem változtatják
meg a hatályos rendezési tervhez korábban készített
munkarészeket.

3.
Tájrendezési
munkarész

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, kidolgozásra került.

4. Közművek

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a
tervezett változások érdemben nem változtatják
meg a hatályos rendezési tervhez korábban készített
munkarészeket.

5.
Hírközlési
munkarész

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a
tervezett változások érdemben nem változtatják
meg a hatályos rendezési tervhez korábban készített
munkarészeket.

6. MTrT
Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, kidolgozásra került.

7.
Biológiai
aktivitásiérték

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, kidolgozásra került.

8.
Örökségvédelmi
hatástanulmány

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a
tervezett változások érdemben nem változtatják
meg a hatályos rendezési tervhez korábban készített
munkarészeket.

9.
Környezeti
értékelés

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre
vonatkozóan, nem került kidolgozásra, mivel a
tervezett változások érdemben nem változtatják
meg a hatályos rendezési tervhez korábban készített
munkarészeket.
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5.1. Tájrendezési munkarész

TERVEZETT KÖRNYEZETRENDEZÉS

A tervezési terület komplex környezeti rehabilitációja magában foglalja a
mélyfekvésű területen egy kapcsolódó beruházás során kialakításra kerülő
jóléti tó környezetének rendezését, a településen élők és az ide látogatók
rekreációs igényeit kiszolgáló intenzív közpark kialakítását. Ehhez
kapcsolódóan a tó és az egész, jelenleg zárt tömbbelső feltárására a teljes tó
körül térkő burkolattal ellátott gyalogos sétányt terveztünk. A belső sétányok
gyalogos forgalmú megközelítésének, a közterületekkel való kapcsolat
biztosításának érdekében mind a Komoróczi és Rákóczi Ferenc, mind pedig a
Jókai Mór és a Vörösmarty utcák irányába összekötő sétányokat,
reprezentatív fogadótereket alakítottunk ki. A gyalogos sétányok mentén, a
tó körül a pihenést, kikapcsolódást szolgáló, pavilonokkal, tűzrakó helyekkel,
piknikasztalokkal hulladékgyűjtőkkel és a tó fölé benyúló fa stégekkel ellátott
pihenőhelyeket terveztünk.

A pihenőhelyek kialakításán túl a sétány egyéb részein is padok,
hulladékgyűjtők kerültek elhelyezésre és a két különálló tó részt összekötő
vízfolyásra két fahidat terveztünk. A tervezési terület keleti részén a 696 hrsz-ú
telken, a meglévő lakóépület felújításával, bővítésével új közösségi ház kerül
kialakításra, mely a kapcsolódó építészeti tervdokumentációban részletesen
bemutatásra kerül. A tervezett közösségi háztól keletre, a 697, 698/1 hrsz-ú
telkek felhasználásával a tágabb régióban is egyedülálló, több korosztály
igényeit kielégítő játszópark kialakítását tervezzük. Az előbbi beavatkozások
kiegészítéseként a sétány mentén térvilágítási rendszer (kapcsolódó külső
elektromos szakági munkarész tartalmazza) kerül kialakításra, továbbá a
tervezett közösségi ház közvetlen környezetében kerékpártámaszok kerülnek
elhelyezésre, de megtörténik a tervezési területtel érintkező lakótelkek felőli,
egységes megjelenésű kerítéssel történő határolás is.

A tervezési terület jelenlegi élővilágának védelmére az egybefüggő nádas
növényzetéből, a tóparti részén nagyobb egybefüggő foltok megtartását
javasoljuk.

BURKOLT FELÜLETEK KIALAKÍTÁSA

A gyalogos forgalmú sétányok kialakításához egységesen előgyártott
kiselemes térkő burkolatok alkalmazását javasoljuk alapvetően szürke, a
fogadófelületek sétányainál homok és szürke színben, a szegélyek mentén
antracit színű sávokkal.

A tervezett játszópark elemei alatti eséscsillapító felületek kialakításához
homok terítését, illetve gumi burkolatok alkalmazását javasoljuk.
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KERTÉSZETI MUNKÁK

A tervezett intenzív zöldfelületek kialakítása a gyalogos sétányok mentén
cserjék, oszlopos tű-és pikkelylevelű örökzöld fákból kialakított csoportok,
sávok telepítését, a tervezési terület egyéb részein alapvetően füvesítést,
valamint a térhatárolást szolgáló új fasorok ültetését foglalja magában. A
tervezett zöldfelületek kialakításához elsősorban a tájra jellemző, honos vagy
meghonosodott, várostűrő fafajok, vízpartokon is előforduló fa és cserjefajok
alkalmazását javasoljuk, a fasorok kialakításánál azonos faj/fajta
alkalmazásával.

A tervezett közösségi ház és a pavilonok közvetlen közelében, valamint a
gyalogos sétányok mentén, a zöldfelületek belső részein a biztonsági okokból
szükségszerű átlátás és az egyszerűbb fenntarthatóság biztosítása érdekében
maximum 1,2 m magasságra növő, vagy a későbbi fenntartás során ilyen
magasságúra nevelt, díszcserjék, talajtakarók, míg a lakótelkekkel közös
határok mentén magasabb cserjefajok alkalmazását javasoljuk. A tervezett
fák alatti területekre – a fák lombkoronájának végleges kifejlődését követő
erős beárnyékoltságot is figyelembe véve, napos, illetve árnyékos
körülmények között egyaránt kielégítően fejlődő cserjék alkalmazását
javasoljuk.

A zöldfelületek kialakításának tervezése során lehetőség szerint figyelembe
vettük a meglévő és a tervezett közműhálózatok nyomvonalainak
elhelyezkedését az idevonatkozó ajánlott védőtávolságok betartásával. Ezek
legtöbbször a következők: az elültetett fa törzse és az érintett közmű közötti
védőtávolság, víz-, telefon-, kábeltelevízió- és szennyvízvezetékek esetében
legalább 1 méter, távfűtési-, és gázvezetékek esetében legalább 2 méter, a
gázvezeték védőcsővel való ellátása esetén a védőtávolság szintén 1 méter.
A további részletes tervkészítés során tételes egyeztetésre lehet szükség a
közmű nyomvonalak pontos helyét illetően, ennek következményeként a
tervezett növénytelepítések részleges módosítása is szükségessé válhat.

TELEPÍTÉSRE AJÁNLOTT NÖVÉNYFAJOK:

Lombhullató fák
 Acer platanoides 'Columnare' - Oszlopos korai juhar
 Acer platanoides 'Cleveland' - Korai juhar 'Cleveland' fajtája
 Acer platanoides 'Faasen's Black' - Sötétvörös vérjuhar
 Alnus glutinosa - Mézgás éger
 Crataegus laevigata ’ Paul’s Scarlet’ - Bíborvirágú galagonya
 Fraxinus excelsior 'Jaspidea' - Sárgal levelű magas kőris
 Fraxinus angustifolia subsp. pannonica - Magyar kőris
 Fraxinus ornus 'Mecsek' - Gömb kőris
 Prunus serrulata 'Amanogawa' - Oszlopos japán díszcseresznye
 Pyrus calleryana 'Capital' - Oszlopos kínai körte
 Pyrus calleryana 'Chanticleer' - Oszlopos díszkörte
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 Populus alba - Fehér nyár
 Salix alba 'Tristis' - Szomorú fűz
 Sorbus aria 'Favorit' - Oszlopos lisztes berkenye
 Tilia cordata - Kislevelű hárs

Oszlopos örökzöld fa
 Picea pungens - Ezüstfenyő
 Pinus nigra ’Fastigiata’ - Oszlopos feketefenyő
 Taxus baccata ’Fastigiata’ - Oszlopos tiszafa
 Thuja occidentalis ’Smaragd’ - Smaragd tuja

Cserjék
 Cornus alba 'Sibirica' - Fehér som 'Sibirica' fajtája
 Cornus alba 'Sibirica Variegata' Fehér som 'Sibirica Variegata' fajtája
 Cornus stolonifera 'Flaviramea' - Tarackos som 'Flaviramea' fajtája
 Cotoneaster hybrid 'Bella' - 'Bella' hibrid madárbirs
 Forsythia x intermedia ’Minigold’ – Hibrid aranyfa ’Minigold’ fajtája
 Kerria japonica – Kínai boglárcserje
 Ligustrum ovalifolium – Aureum’ – Széleslevelű fagyal ’Aureum’ fajtája
 Physocarpus opulifolius 'Diabolo' - Vöröslevelű hólyagvessző
 Prunus tenella ’Kati’ – Törpe mandula ’Kati’ fajtája
 Potentilla fruticosa – Cserjés pimpó
 Sorbaria sorbifolia - Északi tollasgyöngyvessző
 Spiraea japonica ’Anthony Waterer’ – Japán gyöngyvessző ’Anthony

Waterer’ fajtája
 Spiraea japonica ’Little Princess’ – Japán gyöngyvessző ’Little Princess’

fajtája
 Spiraea japonica ’Shirobana’ – Japán gyöngyvessző ’Shirobana’ fajtája
 Spiraea x vanhouttei - Közönséges gyöngyvessző
 Symphoricarpos x chenaultii ’Hancock’ – Kislevelű hóbogyó ’Hancock’

fajtája

Elterülő örökzöldek
 Juniperus x media ’Old Gold’ - Hibrid boróka ’Old Gold’ fajtája

Virágágyi növényfajok
 Geranium sanguineum ’Max Frei’ - Pirosló gólyaorr
 Hemerocallis ’Stella d’oro’ - Sásliliom ’Stella d’Oro’ fajtája
 Hosta ’Sagae’ - Sagae' árnyékliliom
 Lysimachia punctata - Pettyegetett lizinka
 Rudbeckia fulgida ’Goldsturm’ - Pompás kúpvirág
 Aggeratum houstonianum
 Begonia semperflorens hibridek
 Gazania
 Kanna indica
 Fuchsia hibridek
 Lobularia maritima
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 Petunia grandiflora és multiflora
 Salvia splendens
 Tagetes erecta
 Pennisetum fajok
 Viola x wittrockiana

Lombhullató fák
A frekventált részeken, illetve ahol elvárás a minél előbbi takarás a
telepítendő lombhullató fáknak díszfaiskolai szabványnak megfelelő
minőségű, I. osztályú, kétszer iskolázott, min. 12/14 cm törzskörméretű,
kertészeti, ill. faiskolai anyagnak kell lenniük. A terület egyéb részeinek
erdészeti módszerekkel, csemetekertből beszerezhető minőségű és nagyságú
növényanyaggal történő betelepítését javasoljuk.
A gyalogosforgalmú területeket kísérő fasorok törzsének legkisebb javasolt
magassága 2,20-2,50 m. A fák számára készített ültetőgödör szükséges
mérete 1x1x1 m, de legalább a fa földlabdájánál, körös-körül mindenhol 20
cm-rel szélesebb kell legyen.

Oszlopos örökzöldek
A telepítendő oszlopos örökzöldeknek I. osztályú, földlabdás, min. 100/150
magasságú, kertészeti, ill. faiskolai anyagnak kell lenniük. Ültetőgödör
szükséges mérete 0,8x0,8x0,8 m, de legalább a lombhullató fáknál leírtakkal
megegyező szélességű és magasságú ültetőgödör készítése javasolt.

Cserjék, elterülő örökzöldek, virágágyi növények
A telepítendő cserjéknek, elterülő örökzöldeknek I. osztályú, földlabdás, min.
30/40 cm nagyságú, a virágágyi növényeknek min. CS11 méretű, kertészeti, ill.
faiskolai anyagnak kell lenniük. Szoliter cserjék esetén az ültetőgödör
szükséges mérete 0,4x0,4x0,4 m, de legalább a földlabda szélességénél 30
cm-rel szélesebb ültetőgödör készítése javasolt. Tömegkiültetés és a
virágágyak esetén a teljes terület földlabda magasságának megfelelő
mélységű fölrotálását és földlabda szélességű ültetőgödrök készítését
javasoljuk. Mind a fák, mind pedig a cserjék, virágágyi növények esetében az
ültetőgödrök visszatemetéséhez a talaj szerves anyaggal, illetve hosszú
hatástartamú műtrágyával történő javítását, majd az alapos beöntözést
javasoljuk.

Gyepesítés
A gyepfelületek létesítése során a tereprendezést, a terepegyenetlenségek
eltüntetését, gödrök betemetését, feltöltését, tömörítését követően lehetőség
szerint legalább 10 cm vtg. termőföld terítését, valamint szervestrágya és
indító műtrágya bekeverését, beforgatását és ezt követő gyepesítést, a
terület alapos beöntözését javasoljuk.

Növényfelületek fenntartása
A tervezett zöldfelületeket a kivitelezést követően folyamatosan fenn kell
tartani, öntözni, talajfelületeket tisztítani, gyomlálni, metszeni.
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Megmaradó növények kezelése
A tervezési területen meglévő, de leromlott minőségű növények esztétikai
értékének növelése érdekében el kell végezni a fák koronájának szakszerű
alakító metszését, ritkítását, a száraz ágak levágását, visszametszését. Az új
zöldfelületek kialakítását a K-1 Környezetrendezési helyszínrajz elnevezésű
tervlapon ábrázoltaknak megfelelően javasoljuk.

TEREPRENDEZÉS

A tervezett közösségi ház körüli burkolatok szint magasságait a kapcsolódó
építész szakági tervek tartalmazzák. Az egyes zöldfelületek tervezett
magasságát az azokat körülvevő burkolatok, burkolati szegélyek, valamint a
területeket határoló sétányok magasságai határozzák meg. A gyeppel fedett
zöldfelületek terepszintje a környező burkolatok, szegélyek, utak magassága –
2 cm. A kisebb burkolt felületek, járdák és utak mentén húzódó zöldfelületek
lejtésviszonyait úgy kell kialakítani, hogy az a burkolatoktól, járdáktól lejtsen, és
az esővíz a zöldfelületek közepén szivárogjon el, a maximális lejtés 5% lehet.

TÖBB KOROSZTÁLYOS JÁTSZÓPARK KIALAKÍTÁSA

A tervezett játszópark kialakításánál alkalmazásra kerülő játszóeszközöknek,
elemeknek, valamint az alattuk kialakított eséscsillapító felületeknek minden
tekintetben meg kell felelniük az érvényben lévő európai uniós és hazai
minőségi szabványoknak (MSZ EN 1176, MSZ EN 1177), valamint a hatályos
jogszabályoknak (a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.
27.) GKM rendelet).

Az I-II. korosztály (1-14 év) részére elhelyezésre kerül egy multifunkcionális
játszóvár két toronnyal, mely közül az egyik felül kuckósítva kerül kialakításra
(alattuk homokozóval), láncos egyensúlyozóval, hajóorr terasszal, létrával,
mászófallal, fazsindelyes tetőkkel, 2 x 3 m-es mászóhálóval, kétállású
hintaálvánnyal (egy bébi és egy laphintával), csúszdával, továbbá egy
többfunkciós hintaállvány (madárfészek hintával, bébi és laphintával, egy 4
személyes mérleghinta, egy kisebb babaház terasszal, valamint egy 1 x 2 m
felületű rajztábla is. A tervezett elemek a " Woodwork Hungary Kft." által
gyártott és forgalmazott akác alapanyagú termékek.

A III-IV. korosztály (14-) részére, illetve átfedésben a I-II. korosztállyal,
kialakításra kerül egy drótkötélpálya, egy multifunkcionális sportpálya
(labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda), egy több elemből álló
gördeszka, görkorcsolya pálya, továbbá elsősorban a felnőtt korosztály
számára (részben mozgáskorlátozottak által is használható), egy, kültéri fitness
elemekből álló rész is.
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6. Módosítások

5.1. Településszerkezeti módosítások

Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2013 (…) számú

önkormányzati határozata

Nagyecsed Város Településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírás
módosításának jóváhagyásáról

A Képviselő-testület

1. A város közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti
tervet és a településszerkezeti tervleírást az előterjesztés szerinti
tartalommal megtárgyalta.

2. Az Art Vital Kft. által T-27/2013. munkaszámon készített T-1 rajzszámú
módosított településszerkezeti tervet és a szerkezeti terv leírását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

K.m.f.

………………………. ………………………
Kovács Lajos Dr. Bölcsik István
polgármester jegyző
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7. Szabályozási módosítások

7.1.Helyi Építési Szabályzat módosított rendelet tervezet

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

………/2013 …………..rendelete a
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL

Nagyecsed Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1)
bekezdésében, (6) bekezdésében, 62.§. 6. pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 6.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. évi Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében
biztosított véleményezési jogkörében, valamint a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet 9. mellékletében
meghatározott településrendezési feladatkörében eljáró illetékes

Állami főépítésznek a 9. melléklet táblázatának A2. pontjára
Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek a 9. melléklet
táblázatának A3. pontjára
Nemzeti park igazgatóságának 9. melléklet táblázatának a A4. pontjára
Nemzeti Környezetügyi Intézetnek 9. melléklet táblázatának a A5. pontjára
Országos Vízügyi Főigazgatóságnak 9. melléklet táblázatának a A6. pontjára
Fővárosi és megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet
táblázatának A7. pontjára
Fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási
szervének a 9. melléklet táblázatának A8. pontjára
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalának a 9.
melléklet táblázatának A9. pontjára
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatalának a 9. melléklet
táblázatának A10. pontjára
Fővárosi és megyei kormányhivatal közlekedési felügyelőségének a 9.
melléklet táblázatának A11. pontjára



Nagyecsed Város Településrendezési Tervének módosításához –
Végső szakmai véleményezési dokumentáció

ART VITAL Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft.

161616

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központjának a
9. melléklet táblázatának A12. pontjára
Járási (fővárosi kerületi) hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatalának a 9.
melléklet táblázatának A13. pontjára
Fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatalának a 9. melléklet
táblázatának A14. pontjára
Megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságának a 9. melléklet
táblázatának A15. pontjára
Megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatóságának a 9.
melléklet táblázatának A16. pontjára
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetőjének a 9. melléklet
táblázatának A17. pontjára
Fővárosi és megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A18.
pontjára
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitányságának a 9. melléklet
táblázatának A19. pontjára
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának
A20. pontjára
Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatóságának a 9.
melléklet táblázatának A21. pontjára

hivatkozva, valamint a szomszédos települések önkormányzatainak
(Fábiánháza, Nyírcsaholy, Kocsord, Győrtelek, Tyukod, Tiborszállás), valamint a
343/2006 (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése biztosított jogkörében
eljáró Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatalának Jegyzője, véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:

1. §.
Nagyecsed Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló
16/2009 (X. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 21. §. helyébe a
következő rendelkezés lép:

Zöldterületek
1. Közparkok (Z, KP)

a) Az övezet területén a pihenést, vendéglátást és a testedzést szolgáló
építmények (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér,
szabadtéri színpad, nyilvános WC, stb.) vízfelületek és a fenntartáshoz
szükséges építmények helyezhetők el. A telek beépítettsége legfeljebb
2%, míg az építménymagasság legfeljebb 4,5 m lehet. Az épülethez
kapcsolódóan a közhasználat elől elzárt rész legfeljebb a beépített
terület kétszerese lehet.

b) A közparkot úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival
megközelíthető és használható legyen.
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c) A telek legalább 70 %-át zöldfelülettel, illetőleg vízfelülettel fedetten kell
kialakítani.

d) Az övezet területén személygépkocsik elhelyezésére közlekedési felület
kialakítható.

2. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet a 2013. ………………hó ……..napján lép hatályba, s a
hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Kelt: Nagyecsed, 2013. év……………………hó…….nap

P.H.

……………………………… ……………………………

Kovács Lajos Dr. Bölcsik István
polgármester jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2013. ……………. hó ……….-án kihirdetve.

……………………………

Dr. Bölcsik István
jegyző
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8. Rajzi mellékletek
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9. A településrendezési eszközök tervezett módosítása és
a hatályos területrendezési tervek közötti kapcsolat
bemutatására

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

o az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény (OTrT),

o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény (Tftv),

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

o megyei területrendezési tervről szóló 19/2011.(XII.1.) sz.
megyei önkormányzati rendelet

Mivel a hatályos megyei területrendezési terv legutóbbi módosítása óta az
országos területrendezési terv nem változott, azaz a megyei
területrendezési terv rajzi munkarészei nem ellentétesek az országos
területrendezési terv tervlapjaival, ezért a településrendezési eszközök
készítése, módosítása során – e helyzet fennállásáig - nem szükséges az
országos területrendezési terv tervlapjainak vizsgálata, elegendő a
megyei területrendezési terv rajzi munkarészeivel való összevetés.

S s z
. Ö v e z e t e k m e g n e v e z é s e

Ö v e z e t i
é r i n t e t t s é g

Közigazgat
ási terület

Tervezési
terület

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási
térség érinti nem érinti

2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség érinti nem érinti

3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes
területfelhasználású térség érinti nem érinti

4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti városias térség érinti érinti

5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti hagyományosan
vidéki települési térség érinti nem érinti

6. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség érinti nem érinti

7. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által
igénybevett térség érinti nem érinti

8. A magterület övezet nem érinti nem érinti

9. Az ökológiai folyosó övezet érinti nem érinti

10. A pufferterület övezet érinti nem érinti

11. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek
övezete érinti nem érinti
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12. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete érinti nem érinti

13. Az erdőtelepítésre alkalmas terület övezete érinti nem érinti

14. A térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület
övezete nem érinti nem érinti

15. A földtani veszélyforrás területének övezete érinti nem érinti

16. Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület
övezete nem érinti nem érinti

17. A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti

18. A világörökség és világörökség várományos terület
övezete nem érinti nem érinti

19. A történeti települési terület övezete nem érinti nem érinti

20. A kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi
terület övezte nem érinti nem érinti

21. A felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő
területének övezete nem érinti nem érinti

22. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete érinti nem érinti

23. Az együtt tervezhető térségek övezete nem érinti nem érinti

24. A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület
övezete nem érinti nem érinti

25. A honvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti

26. A rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti nem érinti

27. A nagyvízi meder övezete érinti nem érinti

28. Széleróziónak kitett terület által érintett települések
övezete érinti nem érinti
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti városias települési térség

követelmény:

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási
kategóriákon belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése
során a következő szabályokat kell alkalmazni:

d) pont: a városias települési térség bármely települési területfelhasználási
egységbe sorolható;

a lehetőség
kihasználása:

(lásd 4. sz. rajzi
melléklet)

A városias települési térség az alábbi területfelhasználási egységekbe
kerület besorolásra:

- kertvárosias lakóterület
- kisvárosias vegyes terület
- közlekedési célú közterület
- közpark

9.1.Nyilatkozat

Az Megyei Területrendezési Tervben foglaltaknak a Tervező eleget tett, a
település közigazgatási területén belül kijelölt tervezési területre készített
településrendezési terv készítésekor az MTrT területi besorolásait illetve
mutatószámait figyelembe vette. A Tervező az újonnan betervezett
elemekkel, illetve a régi elemek változtatásával az MTrT-vel való
egyezőséget biztosítottnak tekinti a fenti táblázat, illetev a külön
megjegyzés szerint.

Kelt.: Nyíregyháza, 2013. szeptember 3.

…………………………………..
Végh József

TT-15-0023
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RAJZI MELLÉKLETEK

Javasolt a változással érintett területfelhasználási egység, illetve
övezet

- MTrT-ben szerinti kiterjedésének,
- hatályos TrT szerinti kiterjedésének,
- TrT tervezett módosítása szerinti kiterjedésének

térképi bemutatása.

S s z . Ö v e z e t e k m e g n e v e z é s e
4. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti városias települési térség
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti városias települési térség
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10. Biológiai aktivitásérték számítás

Az  Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település
módosítással érintett területén, az alábbiak szerint változik a tervezett
állapot és a jelenlegi állapot tekintetében:

 Jelenlegi aktivitási érték: 40,70 érték
 Területváltozást követő érték: 42,76 érték

Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent, így a terület
biológiai aktivitási értéke a területek változásával fenn tartható.

Nagyecsed Város jelenlegi biológiai aktivitásérték

Ssz. Megnevezés Érték
Terület
mérete

(ha)

Terület
aktivitási
értéke

1. Területhasználat értékmutató

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
3. Lakóterület
5. Kisvárosias lakóterület 1,2 4,36 5,23
6. Kertvárosias lakóterület 3,0 2,73 8,19

32. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

33. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK

35.
Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak,
kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak,
valamint vasúti pályák

0,6 0,4 0,24

36. ZÖLDTERÜLETEK
37. Zöldterület 3 ha felett 8,0 3,38 27,04

Összesen: 40,70
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Nagyecsed Város változott biológiai aktivitásérték

Ssz. Megnevezés Érték
Terület
mérete

(ha)

Terület
aktivitási
értéke

1. Területhasználat értékmutató

2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
3. Lakóterület
5. Kisvárosias lakóterület 1,2 4,22 5,06
6. Kertvárosias lakóterület 3,0 2,73 8,19

32. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

33. KÖZLEKEDÉSI ÉS KÖZMŰTERÜLETEK

35.
Országos mellékutak, helyi gyűjtőutak,
kiszolgáló utak, kerékpár- és gyalogutak,
valamint vasúti pályák

0,6 0,25 0,15

36. ZÖLDTERÜLETEK
37. Zöldterület 3 ha felett 8,0 3,67 29,36

Összesen: 42,76


