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12. HÉSZ módosítás rendelettervezete
13. Tervjegyzék
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vezető településrendező tervező:

Dankó Zoltán
okl. építészmérnök
okl. urbanisztikai szakmérnök
É-1-16-0063/11
TT-1-16-0063/11
építész településtervező munkatárs:

Fontos Tamás
okl. építészmérnök
É-16-0235/13

közlekedési településtervező:

Kovács Ferenc
okl. közlekedés-építőmérnök
TKö-16-0568/16

Szolnok, 2015. szeptember hó

1-es módosítási terület, 10-es programpont

1-es módosítási terület, 11-es programpont 2/1

1-es módosítási terület, 11-es programpont 2/2

2-es módosítási terület, 3-as programpont

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/1

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/2

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/3

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/4

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/5

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/6

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/7

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/8

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/9

2-es módosítási terület, 7 és 14-es programpont 10/10

3-as módosítási terület, 6, 8 és 9-es programpont

4-es módosítási terület, 1-es programpont

4-es módosítási terület, 5-ös programpont

5-ös módosítási terület, 2-es programpont

5-ös módosítási terület, 12-es programpont 2/1

5-ös módosítási terület, 12-es programpont 2/2

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
168/2015. (VI.25.) sz. határozata
a T-Plasztik Kft. gazdaságfejlesztő beruházásának támogatása

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete – a T-Plasztik Kft.
részéről az önkormányzathoz eljuttatott nyilatkozat alapján, a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel –
támogatja a T-Plasztik Kft. gazdaságfejlesztő beruházását, mely a Tisza utcai
telephelyének északi irányba történő bővítését irányozza elő és – megvalósulása
esetén – legalább 15 új munkahely megteremtését biztosítja.
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
3./ T-Plasztik Kft. (5055 Jászladány, Tisza u. 4.)
értesülnek

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
169/2015. (VI.25.) sz. határozata
a Településrendezési eszközök módosításának programja
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Településrendezési
Eszközök (TRE) több részterületet érintő módosításáról szóló 219/2014. (IX.11.) sz.
határozata alapján, eleget téve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
16/2014. (XI.28.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak, az alábbiak szerint
elfogadja Jászladány Településrendezési Eszközeinek több részterületre vonatkozó
módosításának programját, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendelet 41,§ szerinti eljárás lefolytatása céljából.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

a Szűcs utca zsákutca részének megszüntetése funkcióvesztés miatt
a lépfene által érintett terület korlátozása
a Ligeti kisbolt környékén szükséges módosítások elvégzése
a szeméttelep besorolásának korrigálása (megszűnt, rekultivált terület)
a Baross u. 9 szám alatt Hulladékudvar megjelenítése
a Tisza utca összekötése a főúttal (közútkezelővel egyeztetett nyomvonal)
az elkerülő út nyomvonalának módosítása az északnyugati szakaszon
a Vásártér besorolásának egységesítése (Gksz + K/eü –> Gksz)
a Tisza u. torkolata melletti területek besorolásának egységesítése
(Gksz + Lf –> Gksz)
10. a Vízmű telkek besorolásának helyesbítése (Zkp –> Kkö)
11. Sportpálya és Vízmű között K/tu felülvizsgálata
12. Rákóczi – Sziráki – Rózsa F. u. tömbbelső K/sp felülvizsgálata
13. a HÉSZ módosításainak egységes szerkezetbe foglalása
14. a T-Plasztik Kft. telephely északi irányba történő bővítési lehetőségének
megteremtése
15. 100 m2-es mezőgazdasági építményre vonatkozó belterületi korlátozás
feloldása
16. a helyi értékvédelmi rendelet felülvizsgálata
17. az állattartás szabályozása belterületen
18. a földhivatali alaptérkép aktualizálása
19. a földhivatali térképen szereplő helyrajzi számok pontosítása
20. a térkép készítésénél fontos szempont a kezelhetőség és a nyomtathatóság
Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben,
értesülnek

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
244/2015. (IX.16.) számú határozata
a Településrendezési eszközök módosításának kettős eljárási rendjéről
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Településrendezési Eszközök
(TRE) több részterületet érintő módosításáról szóló 219/2014. (IX.11.) sz. határozata
alapján, eleget téve a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 16/2014. (XI.28.) sz.
önkormányzati rendeletben foglaltaknak, az alábbiak szerint módosítja a 169/2015. (VI.25.)
sz. határozatával elfogadott Jászladány Településrendezési Eszközeinek több részterületre
vonatkozó módosításának programját, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§
szerinti eljárás lefolytatása céljából.
A programban szereplő
• a Ligeti kisbolt környékén szükséges módosítások elvégzése, illetve
• a Vízmű telkek besorolásának helyesbítése
programpontok egyeztetése – mint a jelenleg hatályos TRE pontatlanságának javításaként
elvégzendő korrekciók – a 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 32. § (6) d) pontja alapján,
tárgyalásos eljárással történik.
Az eredeti programban szereplő többi programpont egyeztetése egyszerűsített eljárással
történik.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
245/2015. (IX.16.) számú határozata
a TRE módosítás környezeti vizsgálatáról
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Településrendezési Eszközök
(TRE) több részterületet érintő módosításáról szóló 219/2014. (IX.11.) sz. határozata
alapján, az alábbiak szerint foglal állást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
szerinti eljárás lefolytatása céljából.
A TRE módosítás kapcsán a Képviselő-testület – összhangban az illetékes államigazgatási
szervek által kinyilvánított véleménnyel – az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálat
lefolytatását nem tartja szükségesnek.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének
246/2015. (IX.16.) számú határozata
a TRE módosítás véleményezésének lezárásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület a Településrendezési Eszközök
(TRE) több részterületet érintő módosításáról szóló 219/2014. (IX.11.) sz. határozata
alapján, az alábbiak szerint foglal állást a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
szerinti eljárás lefolytatása céljából.
A TRE módosítás kapcsán, a véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket és az
azokra adott tervezői válaszokat a Képviselő-testület elfogadja.
Egyidejűleg a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 39. § (2) alapján a TRE
módosítás véleményezési szakaszának lezárásáról dönt és a TRE módosítás végső szakmai
véleményezés céljára történő benyújtását támogatja.

Erről: 1./ Képviselő-testület tagjai helyben,
2./ Polgármesteri Hivatal helyben
értesülnek

A VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS SORÁN BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK
ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

Jászladány TRE módosítás 1.

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ

JEGYZ

KÖNYV

tárgy:

Jászladány TRE módosítás véleményezési dokumentációjával kapcsolatos
állami f építészi szakmai vélemény egyeztetése

helyszín:

JNSZ Megyei Kormányhivatal hivatali helyisége

id pont:

2015. szeptember 11.

résztvev k:

Vécsey Tamás JNSZM KH ÉHOT F osztály Építésügyi Osztály képviseletében
Dankó Zoltán ARCHITEX Építész Kft. képviseletében

A véleményezési eljárás során megkapott dokumentációról – az állami f építész jogkörében eljáró
JNSZ Megyei Kormányhivatal részér l – Dusa Zsuzsa állami f építész adott szakmai véleményt a
JN/22/00134-3/2015. ügyiratszámú levelében.
A kiadott szakmai vélemény szerint az 1. módosítási terület 10. programpontja (Vízm telkek
besorolásának helyesbítése) és a 2. módosítási terület 3. programpontja (Ligeti kisbolt környékén
szükséges módosítások elvégzése) tekintetében nem állnak fenn a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
(Rendelet) 32.§ (4) bekezdés b) és c) pontjaiban meghatározott feltételek, amelyek lehet vé tennék
a Rendelet 41.§-a szerinti egyszer sített eljárás alkalmazását, így a TRE módosítás egyeztetése a
Rendelet 36.§-a szerinti teljes eljárás keretében történhet.
A Rendelet 39. § (1) alapján összehívott egyeztetés során a résztvev k az alábbi közös álláspontot
alakították ki.
A kifogásolt programpontokat az eredeti dokumentációból egy önálló dokumentációba átemelve,
azok egyeztetése – mint a jelenleg hatályos TRE pontatlanságának javításaként elvégzend
korrekciók – a Rendelet 32. § (6) d) pontja alapján, tárgyalásos eljárással történik.
A nem kifogásolt programpontokat tartalmazó, a kifogásolt programpontokkal csökkentett tartalmú
véleményezési dokumentáció megfelel az egyszer sített eljárás szerinti egyeztetése feltételeinek.
Az állami f építész a korábban benyújtott dokumentáció és jelen egyeztet tárgyalás jegyz könyve
alapján megadja a Rendelet 38.§ és 41.§ szerinti véleményét. Ennek birtokában, amennyiben a
Képvisel -testület dönt a véleményezési szakasz lezárásáról, a vélemények figyelembevételével
korrigált dokumentáció – a TRE módosítás tervezeteként – megküldhet végs szakmai
véleményezés céljából az állami f építésznek (JNSZM KH).
A kifogásolt programpontokat tartalmazó véleményezési dokumentáció tárgyalásos eljárással
történ egyeztetése – önálló, teljes dokumentációkét összeállítva – a Képvisel -testület erre
vonatkozó döntése nyomán, az állami f építészhez benyújtott kérelem alapján kezdeményezhet .
Mind az egyszer sített eljárással, mind a tárgyalásos eljárással véleményezett két önálló
dokumentáció végs szakmai véleményezése is, és képvisel -testületi jóváhagyása is, két különálló,
de párhuzamosan lefolytatható eljárás keretében történik.

Vécsey Tamás

Dankó Zoltán

Értékel táblázat
Jászladány TRE módosítás véleményezési dokumentációja kapcsán beérkezett véleményekr l
környezeti
vizsgálat

észrevétel

további
részvétel

nem
szükséges

nem kifogásol

nem

nem
szükséges

nem kifogásol

nem

nem
szükséges

nem kifogásol

nem

nem
szükséges

nem kifogásol

nem

nem
szükséges

nem kifogásol

nem

nem
szükséges

egyeztet
jegyz könyv alapján
(javítva)

igen

nem
szükséges

nem kifogásol

nem

nem
szükséges

nem kifogásol

nem

nem kifogásol

nem

10. Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala

nem kifogásol

nem

11. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi
Hivatala

nem kifogásol

nem

a Közlekedési
Koordinációs
Központ véleményét
kéri beszerezni
(nem szükséges)

nem

ssz
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

véleményez
JNSz Megyei KH
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
F osztály
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

JNSz Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Vízvédelmi Hatóság
JNSz Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Vízügyi Hatóság
JNSz Megyei KH
Népegészségügyi F osztály
JNSz Megyei KH
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti F osztály
JNSz Megyei KH
M szaki Eng. és Fogyasztóvédelmi
F osztály Bányászati Osztály
HB Megyei KH
Földm velésügyi és Erd gazdálkodási
F osztály
JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

12. JNSz Megyei KH
M szaki Eng. és Fogyasztóvédelmi
F osztály Útügyi Osztály

13. Forster Gyula
Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ
14. JNSz Megyei KH
Szolnoki Járási Hivatala
Építésügyi Osztály
15. JNSz Megyei KH
Földhivatali F osztály

nem válaszolt a megkeresésre

nem kifogásol

nem

nem kifogásol

igen

észrevétel

további
részvétel

nem kifogásol

nem

nem kifogásol

nem

nem kifogásol

nem

kiegészítő jkv.
alapján
nem kifogásol

igen

20. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
JNSz Megyei Üzemigazgatósága

nem kifogásol

nem

21. TIGÁZ-DSO
Földgázelosztó Kft.

nem kifogásol

igen

ssz

véleményező

16. Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal

környezeti
vizsgálat

17. JNSz Megyei Rendőr-főkapitányság

18. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Hivatala
19. Magyar Közút Állami Nonprofit Zrt.
JNSZ Megyei Igazgatósága

22. E-On
Tiszántúli Áramhálózati Zrt.
Szolnoki Régióközpont
23. Magyar Telekom Nyrt.

nem válaszolt a megkeresésre

nem válaszolt a megkeresésre
24. JNSz Megye Önkormányzata
Mészáros János
megyei főépítész
25. Besenyszög Város
Önkormányzata
26. Jászkisér Város
Önkormányzata

megfelelőségi
igazolást pontosítani
(rendben)

nem

nem kifogásol

nem

nem kifogásol

nem

27. Jászalsószentgyörgy Község
Önkormányzata

nem válaszolt a megkeresésre

28. Szászberek Község
Önkormányzata

nem válaszolt a megkeresésre

29. Tiszasüly Község
Önkormányzata

nem válaszolt a megkeresésre

30. Arany Ősz
Nyugdíjas Klub

nem válaszolt a megkeresésre

31. Jászladányi Környezetvédő
Nyugdíjas Klub

nem kifogásol

nem

ssz

véleményező

környezeti
vizsgálat

észrevétel

további
részvétel

32. Életet az Éveknek
Nyugdíjas Klub

nem válaszolt a megkeresésre

33. Mozgáskorlátozottak
helyi csoportja

nem válaszolt a megkeresésre

34. VHO
helyi csop

nem válaszolt a megkeresésre

35. Dózsa
Horgászegyesület

nem válaszolt a megkeresésre

36. Egyetértés
Sportegyesület

nem válaszolt a megkeresésre

37. Aranykalász
Vadász-Társaság

nem válaszolt a megkeresésre

38. Vöröskereszt
helyi csoportja

nem válaszolt a megkeresésre

39. Gazdakör
nem válaszolt a megkeresésre
40. Polgárőrség
nem válaszolt a megkeresésre
41. A Gyermekek Mosolyáért Közalapítvány
nem válaszolt a megkeresésre
42. Idősek Otthona
Közalapítvány

nem válaszolt a megkeresésre

43. Jászladány Biztonságáért
Alapítvány

nem válaszolt a megkeresésre

44. Jászladányi Fiatalok
Továbbtanulását Segítő
Alapítvány
45. Új Iskoláért
Alapítvány

nem válaszolt a megkeresésre

nem válaszolt a megkeresésre

46. Csillogó Szemekért
Alapítvány

nem válaszolt a megkeresésre

47. Gaál István
Helytörténeti Kör

nem válaszolt a megkeresésre
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TERVEZŐI ÉSZREVÉTELEK
a JNSZM KH Állami Főépítésze
JN/22/00134-5/2015. számú véleményéhez
Jászladány Nagyközség TRE módosítás 1.

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ

A fenti Állami Főépítészi véleménnyel az alábbi észrevételek mellett egyetértünk, a dokumentáció
javítása ennek megfelelően megtörtént.
Észrevételek
II. b) ponthoz:
A magasabb rendű rendezési tervekkel való összhang – OTÉK 3. § (3) bekezdés 6.
pontjának megfelelő – igazolását (vizsgálati térképet, leírást és számítást) az Alátámasztó
munkarészben csatoltuk.
II. c) ponthoz:
A megyei főépítész csatolt 230-2/2015. számú véleménye alapján – mivel a hatályos MTrT
szerkezeti tervén szereplő települési elkerülő utat a módosítás nem érinti – a tervezett
módosítás nem ellentétes a 10/2011. (IV.29.) KR. sz. rendelettel módosított 18/2004. (XI.9.)
KR. sz. rendelettel megállapított MTrT előírásaival.
III.1. ponthoz:
A véleményezési dokumentumok másolata a terviratok között megtalálható.
III.2. ponthoz:
A 7. programponttal kapcsolatosan a közlekedési javaslat kidolgozásába közlekedési szakági
tervezőt vontunk be.
III.3. ponthoz:
A TRE módosítása nem településrendezési szerződés keretében történt, így előzetes
telepítési tanulmányterv készítése nem vált szükségessé.
III.4. ponthoz:
A biológiai aktivitásérték számítást és a HÉSZ előírást az előírások szerinti módon
pontosítottuk.
A 1. módosítási terület 10. programpont és a 2. módosítási terület 3. programpont kapcsán a
külön eljárásban már elfogadott „Jászladány TRE módosítás 2.” dokumentációban
vizsgáltuk a biológiai aktivitásérték megfelelőségét, biztosítva a biológiai aktivitásérték
szinten tartását.
III.5. ponthoz:
A 2. programponttal kapcsolatosan tett – vélelmezhetően a 2. módosítási terület 14.
programpontjával kapcsolatos észrevétel alapján módosult a HÉSZ módosítás tervezete
(rendelettervezet 5. §). Az érintett területen lévő nagyméretű telkek esetleges megosztásának
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feltétele kell legyen a megfelelő biológiai aktivitásérték érdekében hozott HÉSZ előírások
betarthatósága lehetőségének biztosítása.
A 6. programponttal kapcsolatosan felvetett probléma megoldódott, mivel a két érintett telek
időközben beolvadt a velük kelet felől szomszédos telekbe.
IV. ponthoz:
A partnerségi egyeztetés dokumentumainak másolata a terviratok között megtalálható.
V. ponthoz:
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. § és 9. sz. melléklet szerinti előzetes
adatszolgáltatás megkérésére – a magasabb szintű területrendezési tervek online
elérhetőségéből adódó egyértelmű megítélhetőség alapján, valamint a módosítások jellege és
területi elhelyezkedése miatt – nem volt szükség. Ennek elhagyását az egyszerűsített eljárás
esetén alkalmazandó 41.§ (1) bekezdés teszi lehetővé.
Ennek megfelelően a 282/2009. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott eljárás
lefolytatása nem volt szükséges.
A dokumentáció 41.§ (2) bekezdés szerinti véleményezése rendben megtörtént, az
államigazgatási szervek a módosításokat nem kifogásolták.
A véleményezési dokumentumok másolata a terviratok között megtalálható.

Szolnok, 2015. szeptember hó

Dankó Zoltán
okl. építészmérnök
okl. urbanisztikai szakmérnök
vezető településtervező
É-1-16-0063/11
TT-1-16-0063/11

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI LEÍRÁS
Jászladány Nagyközség TRE módosítása 1.

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ
Előzmények
Jászladány Nagyközség hatályos településrendezési eszközeit (TRE) – a 313/2008. (XII.7.) KT
határozattal jóváhagyott településszerkezeti tervet és a 21/2008. (XII.7.) KT rendelettel jóváhagyott
szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot – az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján a RÉGIÓ Városépítészeti és Műemléki Tervező
Kft. készítette, Klein György vezető településtervező irányításával.
Az azóta eltelt időszak néhány apró módosításától eltekintve, érdemi változtatás nem történt a TRE
előírásaiban
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 219/2014.(IX.11.) számú
önkormányzati határozatával döntött a 313/2008. (XII.7.) KT határozattal jóváhagyott
településszerkezeti terv és a 21/2008. (XII.7.) KT rendelettel jóváhagyott szabályozási terv és helyi
építési szabályzat, azaz a jelenleg hatályos TRE módosításáról.
A módosítás célja a jelenleg hatályos TRE több részterületet érintő módosítása az időközben
megjelent feszültségek feloldása, illetve beruházás jellegű fejlesztések támogatása az alábbi
programpontok alapján:
1. a Szűcs utca zsákutca részének megszüntetése funkcióvesztés miatt
2. a lépfene által érintett terület korlátozása
3. a Ligeti kisbolt környékén szükséges módosítások elvégzése
4. a szeméttelep besorolásának korrigálása (megszűnt, rekultivált terület)
5. a Baross u. 9 szám alatt Hulladékudvar megjelenítése
6. a Tisza utca összekötése a főúttal (közútkezelővel egyeztetett nyomvonal)
7. az elkerülő út nyomvonalának módosítása az északnyugati szakaszon
8. a Vásártér besorolásának egységesítése (Gksz + K/eü –> Gksz)
9. a Tisza u. torkolata melletti területek besorolásának egységesítése (Gksz + Lf –> Gksz)
10. a Vízmű telkek besorolásának helyesbítése (Zkp –> Kkö)
11. Sportpálya és Vízmű között K/tu felülvizsgálata
12. Rákóczi – Sziráki – Rózsa F. u. tömbbelső K/sp felülvizsgálata
13. a HÉSZ módosításainak egységes szerkezetbe foglalása
14. a T-Plasztik Kft. telephely északi irányba történő bővítési lehetőségének megteremtése
15. 100 m2-es mg. építményre vonatkozó belterületi korlátozás feloldása
16. a helyi értékvédelmi rendelet felülvizsgálata
17. az állattartás szabályozása belterületen
18. a földhivatali alaptérkép aktualizálása
19. a földhivatali térképen szereplő helyrajzi számok pontosítása
20. a térkép készítésénél fontos szempont a kezelhetőség és a nyomtathatóság
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A tervezés megindítása előtt a Képviselő-testület megalkotta a 16/2014. (XI.28.) sz. önkormányzati
rendeletet a partnerségi egyeztetés szabályairól, melyben a településrendezési eszköz
egyeztetésében résztvevők tájékoztatásának módját, eszközeit, a javaslatok, vélemények
dokumentálását, továbbá a nyilvánosság biztosítását szolgáló intézkedéseket határozta meg.
A TRE módosítása a településszerkezeti tervet és leírást, szabályozási tervet és helyi építési
szabályzatot érinti, a tervezéssel érintett terület földhivatali térképmásolatának (állami alapadatok)
digitalizált felhasználásával készült.
Eljárási rend
A módosítás során
• a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik,
• új beépítésre szánt terület kijelölésre kerül, de a képviselő-testület döntésében a módosítást
gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 új
munkahely megteremtését biztosítja,
• nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.
A TRE módosítás tartalmilag az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény alapján készül, az egyeztetési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet előírásainak
figyelembe vételével – különös tekintettel a 32.§ (4) bekezdésben foglaltakra (a Képviselő-testület
döntésében a módosítás megvalósulása érdekében támogatja a legalább 15 új munkahely
megteremtését biztosító gazdaságfejlesztő beruházást) a Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített
eljárással történik.
A TRE módosítás programjában szereplő 3. és 10. programpont véleményezésére, illetve a végső
állami főépítészi szakmai vélemény kiadására – sajátos jellegükből fakadóan – külön, tárgyalásos
eljárás keretében (a „Jászladány Nagyközség TRE módosítása 2.” című dokumentáció alapján)
került sor, jóváhagyása a 87/2017. (III.23.) sz. képviselő-testületi határozattal (Szerkezeti terv
módosítása), valamint a 6/2017. (III.27.) sz. önkormányzati rendelettel (HÉSZ módosítása és
Szabályozási terv módosítása) időközben megtörtént.

Adatgyűjtés
A Képviselő testület – a tervezési folyamat társadalmasításának jegyében – a civil és gazdasági
szereplőkkel, valamint a lakossággal szoros együttműködésben, felhívással fordult az érintettekhez
a TRE módosítás közreadott előzetes programjának kiegészítése, azzal kapcsolatos észrevételek,
javaslatok begyűjtése, a TRE módosítás programjának 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41.§
szerinti eljárási rendnek megfelelő kidolgozása céljából.
A felhívásra három reagálás érkezett:
• A Munkáspárt helyi képviselőjeként, Kun József egyetértőleg nyilatkozott az előzetes
programban foglaltakkal kapcsolatban, valamint a talajvíz szintjének csökkentésére irányuló
javaslattal élt. Ez utóbbi problémakör kezelése túlnő a jelenlegi módosítás keretein, az csak
a település teljes területére kiterjedő TRE módosítás során oldható meg.
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•

A Környezetvédő Nyugdíjasklub vezetőjeként Bezzeg Józsefné támogatólag nyilatkozott
az előzetes programban foglaltakkal kapcsolatban.
• A T-Plasztik Kft. nevében Katona Gábor ügyvezető igazgató személyes egyeztetésen
jelezte cégének fejlesztési szándékát és kérte a Tisza utcai telephely északi irányba történő
bővítési lehetőségének megteremtését a TRE módosítás révén.
A T-Plasztik Kft. fejlesztési elképzelését nyilatkozatával nyomatékosította, mely szerint a
tervezett beruházás – megvalósulása esetén – legalább 15 új munkahely megteremtését
biztosítja.
A fentieknek megfelelően a Képviselő testület a 168/2015. (VI.25.) sz. határozata alapján támogatja
a T-Plasztik Kft. gazdaságfejlesztő beruházását, illetve 169/2015. (VI.25.) sz. határozata alapján
elfogadta a TRE módosítás programját.

Véleményezési eljárás
A TRE módosítás véleményezése a vonatkozó jogszabálynak megfelelően lezajlott, a
véleményezési dokumentumokat és értékelésüket csatoltuk.
A véleményezési eljárás során megtörtént a véleményezési dokumentáció előírt közhírelése is.
A módosított terv megtekinthető volt a Polgármesteri Hivatal épületében lévő információs pultnál,
illetve a nagyközség honlapján. A kifüggesztés idején a TRE módosítás véleményezési anyagával
kapcsolatban észrevétel nem érkezett.
A véleményezési eljárás során – a jogszabályban felsorolt államigazgatási szervektől – véleményt
kellett kérni arra vonatkozóan is, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi
szakterületet illetően, várható-e jelentős környezeti hatás, illetőleg szükségesnek tartják-e az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet alapján,
környezeti vizsgálat lefolytatását.
A beérkezett válaszok egyöntetűen szükségtelennek tartják a környezeti vizsgálat lefolytatását –
mely véleményhez 245/2015. (IX.16.) számú határozatával csatlakozott a település Képviselőtestülete is, majd a véleményezési dokumentáció és az azokra adott vélemények és értékelések
ismeretében 246/2015. (IX.16.) számú határozatával támogatta a TRE módosítás
dokumentációjának végső szakmai véleményezés céljára történő benyújtását.

Szolnok, 2015. szeptember hó

Kovács Ferenc
okl. közlekedés-építőmérnök
TKö-16-0568/16

Dankó Zoltán
okl. építészmérnök
okl. urbanisztikai szakmérnök
vezető településtervező
É-1-16-0063/11
TT-1-16-0063/11

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA
Jászladány Nagyközség TRE módosítás 1.

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ

A módosítások leírása, azok hatása
A módosítások a település közigazgatási területének több részterületét érintik, az egyes módosítási
területek a program egy, vagy több pontjában felvetett probléma megoldását tartalmazzák,
módosítási területenként külön tervlapon:
1. módosítási terület (a program 10. [külön eljárásban] és 11. pontjainak kezelése)
2. módosítási terület (a program 3. [külön eljárásban], 7. és 14. pontjainak kezelése)
3. módosítási terület (a program 6., 8. és 9. pontjainak kezelése)
4. módosítási terület (a program 1. és 5. pontjainak kezelése)
5. módosítási terület (a program 2. és 12. pontjainak kezelése)
A program egyes pontjai technikai jellegűek, a módosított tervek feldolgozását, használatát érintik
(18., 19. és 20. pont), vagy a módosítás keretein kívül, helyi önkormányzati rendelet eszközével
fognak megoldódni (16. és 17. pont), vagy csak a HÉSZ módosításban jelennek meg (13. és 15.
pont), vagy megoldott problémát vet fel (4. pont).
A véleményezési eljárás végén, az állami főépítész javaslatára 2 programpont: az 1.módosítási
terület 10. programpont (két telek) és a 2.módosítási terület 3. programpont kikerült az eljárásból,
és külön kezelve, tárgyalásos eljárásban realizálódik.
A módosítások erősítik a települési TRE normativitását.
1. módosítási terület
A sportpálya és a Vízmű közötti telekcsoportra meghatározott „Különleges terület – turisztikai
terület” (K/tu) övezeti besorolás, a jelenlegi és jövőbeli használati módnak, illetve a meglévő
épületállománynak jobban megfelelő „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” (Gksz) övezetre
változik. Az övezet a Szerkezeti tervben már szereplő elem.
Változó területfelhasználás az 1. módosítási területen:
beépítésre szánt
––––––––––––––––––>
megnevezés
terület (ha)
Különleges terület –
13,91
turisztikai terület

beépítésre szánt
megnevezés
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
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2. módosítási terület
A település legjelentősebb vállalkozásának gazdaságfejlesztő beruházása céljából az északi „Ipari
gazdasági terület” (Gip) bővítése vált szükségessé, ami új beépítésre szánt terület kijelölésével,
illetve a belterületi határ kismértékű módosításával jár. A fejlesztést – jelentős munkahely teremtő
jellege miatt – az Önkormányzat határozatban támogatta. A tervezett fejlesztési területnek
technológiai és üzemszervezési okokból a működő telephelyhez kell kapcsolódnia, azaz a termőföld
védelme szempontjából „helyhez kötött beruházás” jellegű a fejlesztés. Ezért, valamint az építendő
létesítmények méretei miatt a már kijelölt, de még kihasználatlan gazdasági területen nem
valósítható meg a fejlesztés, amely ugyanakkor részben korábban már művelés alól kivont területen
valósul meg, amely tény a termőföld védelmét szolgáló szempontok érvényesülését kedvezően
befolyásolja.
A biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a hatályos TRE által a Gip övezetekre előírt
védőfásítás – eddig hiányzó – paramétereinek HÉSZ-ben történő megjelenítése szükséges.
A gazdasági terület fenti bővítése miatt a tervezett külső települési főút és a területet feltáró,
valamint a településhez kapcsolódó utak csomópontjai változatlan kialakításúak.
A település jelenlegi és tervezett belterületének nyugati határát követő tervezett külső települési főút
déli szakaszának nyomvonala nem változik, az északi szakasz a módosítás szerinti tervezett
nyomvonalon halad.
A település elkerülő útjának MTrT-ben szereplő nyomvonala nem módosul, a meglévő utakhoz
való csatlakozási pontjai nem változnak.
Változó területfelhasználás a 2. módosítási területen:
beépítésre nem szánt
––––––––––––––––––>
megnevezés
terület (ha)
Általános mezőgazdasági
10,1
terület – szántó

beépítésre szánt
megnevezés
Ipari gazdasági terület

3. módosítási terület
A Tisza utca és a 3227 sz. országos közút kapcsolatának megteremtését a hatályos TRE is
előirányozta. A módosítás során a szabályozási vonalak pontosítására kerül sor.
Emellett a Tisza utca jelenlegi északkeleti végén a hatályos TRE által előirányzott, utóbb
feleslegesnek ítélt és kisajátítási problémákat felvető tervezett keresztutcák megszűnnek.
A módosításnak – jellegénél fogva – figyelembe vehető hatása nincs.
A módosítás során a tömbben tervezett „Falusias lakóterület” (Lf) helyett, a hasznosítási célnak
jobban megfelelő, szomszédossal azonos, „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” (Gksz)
övezeti besorolás jelenik meg.
Változó területfelhasználás a 3. módosítási területen/1:
beépítésre szánt
––––––––––––––––––>
megnevezés
terület (ha)
Falusias lakóterület

1,78

beépítésre szánt
megnevezés
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
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Ábrázolási okokból adódóan, a tervlap tartalmazza a vásártér besorolásának rendezését szolgáló
módosítást is.
A vásártér telkének kettős területfelhasználási besorolásának megszüntetését a hasznosítás céljának
változása indokolja. A hatályos TRE által a déli telekrészre előirányzott „Különleges egészségügyi
terület” (K/eü) besorolás a módosítással megszűnik és a teljes telekre – az északi részre jelenleg is
érvényes – „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” (Gksz) területfelhasználási besorolás válik
érvényessé.
Az egységes területfelhasználási besorolás szükségtelenné teszi a telken belüli közlekedési terület
kijelölését, azt kizárólag a vásártértől nyugatra lévő lakótelkek mentén, azok megközelítése céljából
kell megtartani.
Változó területfelhasználás a 3. módosítási területen/2:
beépítésre szánt
––––––––––––––––––>
megnevezés
terület (ha)
Különleges egészségügyi
4,10
terület

beépítésre szánt
megnevezés
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület

4. módosítási terület
A módosítás során a Baross u. 9. (hrsz.: 1779/1) ingatlanon – a hulladékudvar funkciójának
megfelelő – „Különleges terület – Közmű” (Kkö) területfelhasználás kijelölése szükséges. A
védőtávolságok az alkalmazott technológiából fakadóan telken belül biztosítottak, zavaró
kibocsátással nem kell számolni. A területfelhasználási besorolás paramétereit a jelenleg hatályos
Szerkezeti terv tartalmazza.
Ábrázolási okokból adódóan, a tervlap tartalmazza a Szűcs utca északi nyúlványával kapcsolatos
módosítást is.
A Szűcs utca északi nyúlványa egykor a tömbbelső telkeinek megközelítését szolgálta. A tömbön
belül időközben történt telekalakítások szükségtelenné teszik a nyúlvány meglétét és közterületként
(útként) történő fenntartását, annak területe a szomszédos lakótelekhez csatolható. A módosítás
ennek lehetőségét teremti meg a szabályozási feltételek biztosítása révén.
A módosításnak – jellegénél fogva – figyelembe vehető hatása nincs.
5. módosítási terület
A hatályos TRE által a Rákóczi u. – Sziráki u. – Rózsa F. u. tömbbelsőben kijelölt „Különleges
terület – Sportterület” (K/sp) területfelhasználási besorolású, részben önkormányzati elővásárlási
joggal terhelt terület hasznosítási célja megváltozott: az Önkormányzat közcélú napelem park
létesítését tervezi a területen. A módosítás a létesítés szabályozási feltételeit kívánja biztosítani, a
tömbbelső még nem önkormányzati tulajdonú területeire is kiterjesztett elővásárlási jogának
érvényesítésével.
Ennek megfelelően, a tömbbelső „Különleges terület – Napelem park” (K/np) területfelhasználási
besorolást kap. Ezzel összhangban, a HÉSZ különleges területei közé bekerül az eddig hiányzó
„Napelem park”.
A tömbbelső kontúrja némileg változott, de a lakóterület nagysága változatlan.
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Változó területfelhasználás:
beépítésre szánt
megnevezés
Különleges sportterület

––––––––––––––––––>
terület (ha)
1,74

beépítésre szánt
megnevezés
Különleges terület – Közmű

Ábrázolási okokból adódóan, a tervlap tartalmazza a lépfene fertőzéssel érintett területtel
kapcsolatos módosítást is.
A JNSZM Kormányhivatal XI-I-110/625/020/2013 sz. határozatában lépfenével fertőzöttnek
minősített két bekerített területet, mely a Jászladány, Erzsébet u. 11. (hrsz.: 611) ingatlanon
található.
Ebből adódóan a módosításban az ingatlanra teljes építési tilalmat kell elrendelni, ami megjelenik a
Szabályozási tervben és a HÉSZ-ben is.

Változó területfelhasználás összesítése:
beépítésre szánt
megnevezés
Különleges terület –
turisztikai terület
Falusias lakóterület
Különleges egészségügyi
terület
Falusias lakóterület
Különleges sportterület
összesen

––––––––––––––––––>
terület (ha)
13,91
1,78
4,10
0,22
1,74
21,75

beépítésre szánt
megnevezés
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület
Különleges terület – Közmű
Különleges terület – Közmű

A jelenleg belterületi beépítésre szánt területből 21,75 ha területen (a 9274 ha nagyságú igazgatási
terület 0,23%-án) módosul a területfelhasználás, ugyanakkor továbbra is belterületi, beépítésre szánt
területek maradnak az ingatlanok.
beépítésre nem szánt
megnevezés
Általános mezőgazdasági
terület – szántó

––––––––––––––––––>
terület (ha)

beépítésre szánt
megnevezés

10,03

Ipari gazdasági terület

A jelenleg külterületi beépítésre nem szánt területből 10,1 ha terület (az igazgatási terület 0,11%-a)
beépítésre szánt területté módosul teljes kiépítés esetén.
A fenti változások a település egészére nézve a kerekítési határon belüli, csekély mértékű változást
jelentenek, statisztikailag nem értékelhető módosulások.
A biológiai aktivitásérték számítás eredménye igazolja, hogy a területfelhasználási módosítások
következtében nem romlik a település teljes közigazgatási területére vonatkozó biológiai
aktivitásérték.
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Szerkezeti elemként új fajta területfelhasználási egység nem jön létre, a módosítások a meglévő
kategóriák felhasználásával elvégezhetők.
A korlátozások között új elemként megjelent a lépfene fertőzés miatti éptési tilalom, amelynek
részletes feltételeit a HÉSZ fogalmazza meg.
Az épített környezet védelmének meglévő elemeit, új régészeti lelőhelyet, illetve régészeti területet
a módosítások nem érintenek.
A természeti környezet védelmének meglévő elemeit a módosítások nem érintik.
Közműellátási és egyéb infrastrukturális elemek tekintetében a jelenleg hatályos tervben
meghatározott elvek alapján történik az ellátás biztosítása.

Szolnok, 2015. szeptember hó

Kovács Ferenc
okl. közlekedés-építőmérnök
TKö-16-0568/16

Dankó Zoltán
okl. építészmérnök
okl. urbanisztikai szakmérnök
vezető településtervező
É-1-16-0063/11
TT-1-16-0063/11

SZABÁLYOZÁSI TERV LEÍRÁSA
Jászladány Nagyközség TRE módosítás 1.

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ

A módosítások leírása, azok hatása
A módosítások a település közigazgatási területének több részterületét érintik, az egyes módosítási
területek a program egy, vagy több pontjában felvetett probléma megoldását tartalmazzák,
módosítási területenként külön tervlapon:
1. módosítási terület (a program 10. [külön eljárásban] és 11. pontjainak kezelése)
2. módosítási terület (a program 3. [külön eljárásban], 7. és 14. pontjainak kezelése)
3. módosítási terület (a program 6., 8. és 9. pontjainak kezelése)
4. módosítási terület (a program 1. és 5. pontjainak kezelése)
5. módosítási terület (a program 2. és 12. pontjainak kezelése)
A program egyes pontjai technikai jellegűek, a módosított tervek feldolgozását, használatát érintik
(18., 19. és 20. pont), vagy a módosítás keretein kívül, helyi önkormányzati rendelet eszközével
fognak megoldódni (16. és 17. pont), vagy csak a HÉSZ módosításban jelennek meg (13. és 15.
pont), vagy megoldott problémát vet fel (4. pont).
A véleményezési eljárás végén, az állami főépítész javaslatára 2 programpont: az 1.módosítási
terület 10. programpont (két telek) és a 2.módosítási terület 3. programpont kikerült az eljárásból,
és külön kezelve, tárgyalásos eljárásban realizálódik.
A módosítások erősítik a települési TRE normativitását.
1. módosítási terület
A sportpálya és a Vízmű közötti telekcsoportra meghatározott „Különleges terület – turisztikai
terület” (K/tu) övezeti besorolás, a jelenlegi és jövőbeli használati módnak, illetve a meglévő
épületállománynak jobban megfelelő „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” (Gksz) övezetre
változik. Az övezet a HÉSZ-ben már szereplő elem.
2. módosítási terület
A település legjelentősebb vállalkozásának gazdaságfejlesztő beruházása céljából az északi „Ipari
gazdasági terület” (Gip) bővítése vált szükségessé, ami új beépítésre szánt terület kijelölésével,
illetve a belterületi határ kismértékű módosításával jár. A fejlesztést – jelentős munkahely teremtő
jellege miatt – az Önkormányzat határozatban támogatta. A tervezett fejlesztési területnek
technológiai és üzemszervezési okokból a működő telephelyhez kell kapcsolódnia, azaz a termőföld
védelme szempontjából „helyhez kötött beruházás” jellegű a fejlesztés. Ezért, valamint az építendő
létesítmények méretei miatt a már kijelölt, de még kihasználatlan gazdasági területen nem
valósítható meg a fejlesztés, amely ugyanakkor részben korábban már művelés alól kivont területen
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valósul meg, amely tény a termőföld védelmét szolgáló szempontok érvényesülését kedvezően
befolyásolja.
A biológiai aktivitásérték szintentartása érdekében a hatályos TRE által a Gip övezetekre előírt
védőfásítás – eddig hiányzó – paramétereinek HÉSZ-ben történő megjelenítése szükséges.
A gazdasági terület fenti bővítése miatt a tervezett külső települési főút és a területet feltáró,
valamint a településhez kapcsolódó utak csomópontjai változatlan kialakításúak.
A település jelenlegi és tervezett belterületének nyugati határát követő tervezett külső települési főút
déli szakaszának nyomvonala nem változik, az északi szakasz a módosítás szerinti tervezett
nyomvonalon halad.
A település elkerülő útjának MTrT-ben szereplő nyomvonala nem módosul, a meglévő utakhoz
való csatlakozási pontjai nem változnak.
3. módosítási terület
A Tisza utca és a 3227 sz. országos közút kapcsolatának megteremtését a hatályos TRE is
előirányozta. A módosítás során a szabályozási vonalak pontosítására kerül sor.
Emellett a Tisza utca jelenlegi északkeleti végén a hatályos TRE által előirányzott, utóbb
feleslegesnek ítélt és kisajátítási problémákat felvető tervezett keresztutcák megszűnnek.
A módosítás során a tömbben tervezett „Falusias lakóterület” (Lf) helyett, a hasznosítási célnak
jobban megfelelő, szomszédossal azonos, „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” (Gksz)
övezeti besorolás jelenik meg.
Ábrázolási okokból adódóan, a tervlap tartalmazza a vásártér besorolásának rendezését szolgáló
módosítást is.
A vásártér telkének kettős övezeti besorolásának megszüntetését a hasznosítás céljának változása
indokolja. A hatályos TRE által a déli telekrészre előirányzott „Különleges egészségügyi terület”
(K/eü) besorolás a módosítással megszűnik és a teljes telekre – az északi részre jelenleg is érvényes
– „Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület” (Gksz) övezeti besorolás válik érvényessé.
Az egységes övezeti besorolás szükségtelenné teszi a telken belüli „Közlekedési terület –
kiszolgáló út” (Köu/3) kijelölését, azt kizárólag a vásártértől nyugatra lévő lakótelkek mentén, azok
megközelítése céljából kell megtartani. Az övezetek a HÉSZ-ben már szereplő elemek.
4. módosítási terület
A módosítás során a Baross u. 9. (hrsz.: 1779/1) ingatlanon – a hulladékudvar funkciójának
megfelelő – „Különleges terület – Hulladékudvar” (K/hu) övezet kijelölése szükséges. A
védőtávolságok az alkalmazott technológiából fakadóan telken belül biztosítottak, zavaró
kibocsátással nem kell számolni. Az övezet a HÉSZ-ben már szereplő elem.
Ábrázolási okokból adódóan, a tervlap tartalmazza a Szűcs utca északi nyúlványával kapcsolatos
módosítást is.
A Szűcs utca északi nyúlványa egykor a tömbbelső telkeinek megközelítését szolgálta. A tömbön
belül időközben történt telekalakítások szükségtelenné teszik a nyúlvány meglétét és közterületként
(útként) történő fenntartását, annak területe a szomszédos lakótelekhez csatolható. A módosítás
ennek lehetőségét teremti meg a szabályozási feltételek biztosítása révén.
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5. módosítási terület
A hatályos TRE által a Rákóczi u. – Sziráki u. – Rózsa F. u. tömbbelsőben kijelölt „Különleges
terület – Sportterület” (K/sp) övezeti besorolású, részben önkormányzati elővásárlási joggal terhelt
terület hasznosítási célja megváltozott: az Önkormányzat közcélú napelem park létesítését tervezi a
területen. A módosítás a létesítés szabályozási feltételeit kívánja biztosítani, a tömbbelső még nem
önkormányzati tulajdonú területeire is kiterjesztett elővásárlási jogának érvényesítésével.
Ennek megfelelően, a tömbbelső „Különleges terület – Napelem park” (K/np) övezeti besorolást
kap. Ezzel összhangban, a HÉSZ különleges területei közé bekerül az eddig hiányzó „Napelem
park”.
Ábrázolási okokból adódóan, a tervlap tartalmazza a lépfene fertőzéssel érintett területtel
kapcsolatos módosítást is.
A JNSZM Kormányhivatal XI-I-110/625/020/2013 sz. határozatában lépfenével fertőzöttnek
minősített két bekerített területet, mely a Jászladány, Erzsébet u. 11. (hrsz.: 611) ingatlanon
található.
Ebből adódóan a módosításban az ingatlanra teljes építési tilalmat kell elrendelni, ami megjelenik a
Szabályozási tervben és a HÉSZ-ben is.
Rajzi megjelenítést nem igényelve, a HÉSZ-be bekerül a 100 m2-nél nagyobb mezőgazdasági
építmények létesítésére vonatkozó belterületi korlátozás feloldása is.

Szolnok, 2015. szeptember hó

Kovács Ferenc
okl. közlekedés-építőmérnök
TKö-16-0568/16

Dankó Zoltán
okl. építészmérnök
okl. urbanisztikai szakmérnök
vezető településtervező
É-1-16-0063/11
TT-1-16-0063/11

TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Jászladány Nagyközség TRE módosítása 1.

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ
A Jászladány TRE módosítás során az alábbi, magasabb szintű tervekkel való összhang az OTrT tv.
31/B. § alkalmazásával biztosítandó:
• az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény [OTrT tv.] és
• a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 18/2004.(XI.9.) KR
rendelet (MTrT)
vonatkozásában

OTrT
A módosítások lokális jellegükből fakadóan sem az OTrT szerinti besorolást, sem az országos
jelentőségű, vagy a megyei jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat jelen tervmódosítás
tervezéssel érintett területei nem változtatják meg, azokra kihatással nincsenek – kivéve a tervezett
külső települési főút nyomvonalának kismértékű módosítását.

MTrT térségi szerkezeti terv
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Az MTrT 1. sz. melléklete (Térségi szerkezeti terv) alapján Jászladány közigazgatási területe
nagyrészt mezőgazdasági térség része, melyet a módosítás érint: a mezőgazdasági terület
kismértékű csökkentése révén a gazdasági terület növekszik. A mezőgazdasági terület
nagyságának – az új beépítésre szánt területek kijelöléséből adódó – csökkenése olyan kismértékű,
hogy a mezőgazdasági térségben elvárt 85 %-os dominanciájának meglétét nem fenyegeti.
A mezőgazdasági terület módosítás szerinti csökkenése csekély, a megengedett mérték alatti
(9273,1 ha –> 9267,8 ha => – 0,057%), emellett pozitív, hogy a gazdasági terület növekménye a
meglévő gazdasági területhez közvetlenül kapcsolódik.
A módosítás szerint új térség kijelölésére nem kerül sor.

MTrT műszaki infrastruktúra-hálózata
Az MTrT 2. sz. mellékletében felsorolt, országos és térségi jelentőségű műszaki infrastruktúrahálózatok és egyedi építmények térbeli rendje szempontjából meghatározó települések körében
• a megyét érintő országos jelentőségű elem Jászladány közigazgatási területén nincs,
• a megyét érintő térségi jelentőségű elemek – Jászladány esetében:
o térségi mellékút meglévő nyomvonalon:
Jászapáti – Jászladány – Szászberek (32-es út)
– a módosítás nem érinti
o új térségi mellékúti kapcsolat:
Jászalsószentgyörgy – Jászladány – Kőtelek, Tisza-híd – Kunhegyes, 34. sz. út
– a módosítás nem érinti
o tervezett településelkerülő térségi mellékút:
Újszász – Jászladány – Jászapáti közötti, 3227-es út és a Jászalsószentgyörgy –
Jászladány – 3225-ös út (Tiszasüly felé) találkozásánál a MTrT által tervezett
elemként megjelenő települési elkerülő út
– a módosítás nem érinti az elkerülő út tervezett nyomvonalát, tervezett
a meglévő hálózathoz való csatlakozási pontjai nem változnak
o vasúti mellékvonalak:
(Vámosgyörk) – Jászárokszállás – Jászapáti – Újszász
– a módosítás nem érinti
o térségi kerékpárúthálózat elemei:
Jászalsószentgyörgy – Jászladány – Tiszaroff – Kunhegyes – Kunmadaras
– a módosítás nem érinti
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Övezetek
Az MTrT 4. sz. melléklete szerinti országos és megyei övezetek általi érintettség:
Jászladány közigazgatási területe
• OTrT országos ökológiai hálózat tekintetében érintett
– a módosítás az övezeti elemeket nem érinti
• MTrT magterület tekintetében érintett
– a módosítás az övezeti elemeket nem érinti
• MTrT ökológiai folyosó tekintetében érintett
– a módosítás az övezeti elemeket nem érinti
• OTrT kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete tekintetében érintett
– a módosítás az övezeti elemeket nem érinti
• MTrT erdőtelepítésre alkalmas terület övezete tekintetében érintett
– a módosítás az övezeti elemeket nem érinti
• MTrT térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete tekintetében érintett
– a módosítás az övezeti elemeket nem érinti
• OTrT felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének övezete tekintetében érintett
– a módosítás az övezeti elemekre nincs hatással
• MTrT rendszeresen belvízjárta terület övezete tekintetében érintett
– a módosítás az övezeti elemeket nem érinti

Ökológiai hálózat
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Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete

térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezete
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felszíni vizek vízminőségvédelmi vízgyűjtő területének övezete

rendszeresen belvízjárta terület övezete
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Nyilatkozat a magasabb szintű terveknek való megfelelésről
Jászladány nagyközség – ARCHITEX Építész Kft. által készített – TRE módosításának vezető
településtervezőjeként nyilatkozom, hogy a TRE módosítás az 1996. évi XXI. Törvény alapján
figyelembe veszi a vonatkozó magasabb szintű terveket:
• az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény [OTrT tv.] és
• a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 18/2004.(XI.9.) KR
(MTrT).

Biológiai aktivitásérték számítás
A biológiai aktivitásérték számítása során a 18/2010 (V.13.) NFGM rendelettel módosított, 9/2007. (IV.3.)
ÖTM rendelet előírásai alapján kell eljárni.
A biológiai aktivitásérték számítása szempontjából releváns módosítás a 2. jelű módosítási terület 14.
programpontja szerint az általános mezőgazdasági terület „szántó” felületminőség (BA=3,2/ha) helyén
kialakuló ipari gazdasági övezet:
kiindulási állapot
meglévő Gip (40% egyszintes zöldfelülettel)
meglévő szántó
összesen

9,98 ha
10,76 ha
20,74 ha

tervezett állapot
Gip* (40% kétszintes zöldfelülettel és a telek 5%-án 10 m széles védőfásítással)
20,74 ha
A teljes terület biológiai aktivitásértékét differenciált felületminőség értékkel meghatározva:
kiindulási állapot
A Gip övezet telkein 60% épületet, vagy burkolatot feltételezve (BA= 0/ha), a HÉSZ-ben előírt
min.40% zöldfelületet egyszintes növénytakaróval (BA=5,0/ha).
9,98 ha x (0,60 x 0/ha + 0,40 x 5,0/ha) + 10,76 ha x 3,2/ha = 54,39 értékpont
tervezett állapot
A Gip* övezet telkein 55% épületet, vagy burkolatot feltételezve (BA= 0/ha), a HÉSZ-ben előírt
min.40% zöldfelületet kétszintes növénytakaróval (BA=6,0/ha) figyelembe véve és a terület
minden telke további 5%-ának megfelelő, min.10 m széles sávban történő, telekhatár menti
védőfásítás (BA= 6,0/ha) alkalmazásával:
20,74 ha x (0,55 x 0/ha + 0,40 x 6,0/ha + 0,05 x 6,0/ha) = 56,00 értékpont
A fentiek alapján (56,00 értékpont > 54,39 értékpont) – a tervezett módon – a biológiai aktivitásérték
szinten tartása biztosított.
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Szakági alátámasztó munkarészek
A szakági alátámasztó munkarészek a jelenleg hatályos TRE szakági alátámasztó munkarészeinek
felhasználásával készültek, a módosítás nem igényelte szakági tervező bevonását – kivéve a
közlekedési munkarészt.
•

Közlekedési javaslat

hatályos külterületi szerkezeti terv részlete

a módosítás bemutatása az egységes szerkezetű módosított szerkezeti terv részletén
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A hatályos MTrT szerinti elkerülő út északi szakaszának hossza:
432+299+1275+374+305+330+500 = 3515 m
A módosítással érintett útszakasz hossza:
973+600+545+316+431+691
= 3556 m
A módosítással érintett útszakasz növekménye:
3556/3515 = 1,0117
=> 1,17 % < 5 %
A gazdasági terület bővítése miatti módosítás a hatályos TRE szerinti tervezett külső települési főút
nyomvonalát mindössze 41 m-rel nyújtja meg (3515 m → 3556 m => +1,17 %), ezért figyelembe
vehető hatása nincs.
A tervezett külső települési főút és a területet feltáró, valamint a településhez kapcsolódó utak
csomópontjai változatlan kialakításúak.
A település jelenlegi és tervezett belterületének nyugati határát követő tervezett külső települési főút
déli szakaszának nyomvonala nem változik, az északi szakasz a módosítás szerinti tervezett
nyomvonalon halad.
A település elkerülő útja déli szakaszának MTrT-ben szereplő nyomvonala nem módosul, a
meglévő utakhoz való csatlakozási pontjai nem változnak.
Egyéb közlekedési vonatkozásban a jelenleg hatályos terv nem változik.
Az országos közutak Jászladányt érintő 2015. évi átlagos napi keresztmetszeti forgalmi adatai
− a 3226. jelű út 5+296 – 7+679 km szakaszán 2004 egységjármű/nap
− a 3227. jelű út 0+000 – 9+131 km szakaszán 2845 egységjármű/nap
− a 3227. jelű út 9+131 – 10+444 km szakaszán 2550 egységjármű/nap
− a 3227. jelű út 10+444 – 20+864 km szakaszán 3249 egységjármű/nap
figyelembe vételével kimutatható, hogy a forgalom igényei nem haladják meg a TRE módosítás
által biztosított lehetőségeket.
A fenti adatok alapján látható az is, hogy a tervezett külső települési főút megvalósításának
szükségessége fennáll, amit a forgalomszámlálási adatokon túl, az utak belterületi szakaszán
tapasztalható szűkös keresztmetszeti viszonyok is nyomatékosítanak.
•

Vízi közmű fejlesztési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek ellátása a hatályos terv elvei
és műszaki javaslatai alapján történhet.

•

Energia közműfejlesztési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek ellátása a hatályos terv elvei
és műszaki javaslatai alapján történhet. A megnövekedett Gip övezet energia ellátásának forrása
változatlan.

•

Hírközlési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek ellátása a hatályos terv elvei
és műszaki javaslatai alapján történhet.

•

Környezetalakítási javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek kialakítása, hatásainak
kezelése a hatályos terv elvei és műszaki javaslatai alapján történhet.
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•

Tájrendezési javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek kialakítása, hatásainak
kezelése a hatályos terv elvei és műszaki javaslatai alapján történhet.

•

Örökségvédelmi javaslat
A módosítás ezeket a tényezőket nem érinti, a fejlesztési területek kialakítása, hatásainak
kezelése a hatályos terv elvei és műszaki javaslatai alapján történhet.
A fejlesztési területek által érintett régészeti területek és lelőhelyek körében – a módosítások
kapcsán – újabb nem jelenik meg.

Szolnok, 2015. szeptember hó

Kovács Ferenc
okl. közlekedés-építőmérnök
TKö-16-0568/16

Dankó Zoltán
okl. építészmérnök
okl. urbanisztikai szakmérnök
vezető településtervező
É-1-16-0063/11
TT-1-16-0063/11

………/2017. (………..) Képviselő-testületi határozat
Jászladány Nagyközség Településszerkezeti Tervének és a Településszerkezeti Terv
leírásának elfogadásáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászladány részterületeire
készített településszerkezeti tervet és leírását az előterjesztésben foglaltak szerint
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Az ARCHITEX Építész Kft. által készített
•

1. sz. melléklet szerinti SZE–M–1
SZE–M–2
SZE–M–3
SZE–M–4
SZE–M–5
rajzszámú Településszerkezeti tervet és a

•

2. sz. melléklet szerinti Településszerkezeti terv leírását

elfogadja.
A módosítással érintett területek vonatkozásában a 313/2008. (XII.7.) KT határozattal
jóváhagyott településszerkezeti terv az 1. sz. melléklet szerint módosul, a településszerkezeti
terv leírása a 2. sz. melléklettel kiegészül és azok alapján dolgoztatja ki a Képviselő-testület
az érintett részterületekre vonatkozó Szabályozási tervet és Helyi Építési Szabályzatot.
A módosítással nem érintett területek vonatkozásában a 313/2008. (XII.7.) KT határozattal
jóváhagyott településszerkezeti terv változatlan.

Erről:
1. Képviselőtestület tagjai (helyben)
2. Polgármester (helyben)
3. ARCHITEX Építész Kft. (5000 Szolnok, Verseghy park 8.)
értesülnek.

HÉSZ MÓDOSÍTÁS
(Jászladány Nagyközség TRE módosítása 1.)

TERVEZET

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
…………/2017. (………..) önkormányzati rendelete
a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási
tervéről szóló 21/2008. (XII.07.) számú, önkormányzati rendelet módosításáról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá
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.) számú Kormányrendelet 29.
§ a) pontjában és a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint, a 9. számú mellékletében
biztosított véleményezési jogkörében eljáró:
- állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
JNSz Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály, Szolnok
-

környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
JNSz Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Szolnok

-

nemzeti park igazgatóság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen

-

területi vízvédelmi hatóság (illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság)
JNSz Megyei Katasztrófavédelmi IgazgatóságVízvédelmi Hatóság, Szolnok
területi vízügyi hatóság (illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság)
JNSz Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatóság, Szolnok

-

megyei katasztrófavédelmi igazgatóság
JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok

-

népegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal
JNSz Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Szolnok

-

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala, Budapest

-

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Vecsés
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-

közlekedési hatósági hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
JNSz Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Útügyi Osztály, Szolnok

-

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ, Budapest

-

megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala
JNSz Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala Építésügyi Osztály, Szolnok

-

ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
JNSz Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Szolnok

-

erdészeti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
HB Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, Debrecen

-

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője, Budapest

-

megyei rendőr-főkapitányság
JNSz Megyei Rendőr-főkapitányság, Szolnok

-

bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal
JNSz Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály, Szolnok

-

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest
Magyar Közút Állami Nonprofit Zrt. Szolnok

-

TRV Zrt. JNSz Megyei Üzemigazgatósága, Szolnok

-

TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. Debrecen

-

E-On Zrt. Debreceni Régióközpont

-

Magyar Telekom Nyrt. Debrecen

-

JNSz Megye Önkormányzata

-

Besenyszög Város Önkormányzata

-

Jászkisér Város Önkormányzata

-

Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata

-

Szászberek Község Önkormányzata

-

Tiszasüly Község Önkormányzata

véleményének kikérésével a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és
Szabályozási tervéről szóló 21/2008.(XII.07.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint
módosítja:
1. §
(1)

Jelen rendeletmódosítás területi hatálya a rendelet elválaszthatatlan részét képező alábbi
tervlapokon megjelenő tervezési területekre terjed ki.
a)
b)
c)
d)
e)

SZA–M–1/11
SZA–M–2/14
SZA–M–3/6-8-9
SZA–M–4/1-5
SZA–M–5/2-12

Módosított Szabályozási terv kivonat (1. módosítási terület)
Módosított Szabályozási terv kivonat (2. módosítási terület)
Módosított Szabályozási terv kivonat (3. módosítási terület)
Módosított Szabályozási terv kivonat (4. módosítási terület)
Módosított Szabályozási terv kivonat (5. módosítási terület)
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(2)

(3)

a) Jelen rendelet 1. számú melléklete a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet
10. számú melléklete,
b) Jelen rendelet 2. számú melléklete a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet
11. számú melléklete,
c) Jelen rendelet 1. számú melléklete a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet
12. számú melléklete,
d) Jelen rendelet 1. számú melléklete a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet
13. számú melléklete,
e) Jelen rendelet 1. számú melléklete a Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról
(HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló 21/2008. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet
14. számú melléklete.
A Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló
21/2008. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdése az alábbi j) és n)
pontokkal egészül ki:
„j) 10. sz. melléklet: az ARCHITEX Építész Kft. által 213/15 törzsszámon készített
SZA–M–1/11 jelű „módosított szabályozási terv”
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész, M=1:4000),
k) 11. sz. melléklet: az ARCHITEX Építész Kft. által 213/15 törzsszámon készített
SZA–M–2/14 jelű „módosított szabályozási terv”
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész, M=1:4000),
l) 12. sz. melléklet: az ARCHITEX Építész Kft. által 213/15 törzsszámon készített
SZA–M–3/6-8-9 jelű „módosított szabályozási terv”
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész, M=1:4000),
m) 13. sz. melléklet: az ARCHITEX Építész Kft. által 213/15 törzsszámon készített
SZA–M–4/1-5 jelű „módosított szabályozási terv”
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész, M=1:4000).”
n) 14. sz. melléklet: az ARCHITEX Építész Kft. által 213/15 törzsszámon készített
SZA–M–5/2-12 jelű „módosított szabályozási terv”
(térkép, digitális állományú rajzi munkarész, M=1:4000).”

(4)

Jászladány Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási tervéről szóló
21/2008. (XII.07.) számú önkormányzati rendelet 55. § (2) bekezdés a) pontjában az „1. sz.
melléklet: Belterületek szabályozási terve (SZT-01) a 8. és 9. számú mellékletekkel együtt
érvényes.” szövegrész helyébe az „1. sz. melléklet: Belterületek szabályozási terve (SZT-01) a
8–14. számú mellékletekkel együtt érvényes.” szövegrész kerül.
2. §

(1)

A Rendelet II. fejezet Településrendezési követelmények, 4.§ A beépítésre szánt területek
területfelhasználása (1) bekezdésének táblázatának „Különleges területek” felsorolása
kiegészül az alábbiakkal:
Napelem park

K/np
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3. §
(1)

A Rendelet IV. fejezet Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása – Beépítésre szánt
területek, 19.§ Falusias lakóterületek (Lf) (1) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint
módosul:
b) Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény
4. §

(1)

A Rendelet IV. fejezet Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása – Beépítésre szánt
területek, 21.§ Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek (Gksz) (1) bekezdése kiegészül az
alábbi ponttal:
a) megújuló energia termelésének létesítményei
5. §

(1)

A Rendelet IV. fejezet Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása – Beépítésre szánt
területek, 22.§ Ipari gazdasági területek (Gip) (4) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:
A 2. számú módosítási terület 14. számú programpontja szerinti területen lévő
Gip/S.50.20.7,5 jelű övezet telkein, az előírt legalább 40% zöldfelületet háromszintes
növénytakaróval kell biztosítani, ezen túlmenően, a kötelező védőfásítás min. 20 m széles
erdősáv formájában, a telekhatár mentén, a telek területének legalább 5%-án valósítandó
meg. A védőfásítás a telekbejárók szélességben megszakadhat.
6. §

(1)

A Rendelet IV. fejezet Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása – Beépítésre szánt
területek, 23.§ Különleges területek (K) (7) bekezdésének címe kiegészül az alábbiakkal:
…, K/np

(2)

A Rendelet IV. fejezet Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása – Beépítésre szánt
területek, 23.§ Különleges területek (K) (7) bekezdése kiegészül az alábbi pontokkal:
c) Napelem park területe – K/np

(3)

A Rendelet IV. fejezet Területfelhasználási egységek övezeti szabályozása – Beépítésre szánt
területek, 23.§ Különleges területek (K) (9) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
(9) A K/szt, K/hu és K/np területen csak kiszolgáló létesítmény építhető.
7. §

(1)

A Rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
a)
b)
c)
d)

SZT–01
SZA–M–1
SZA–M–2
SZA–M–3

Belterületi Szabályozási terv (az alábbi módosításokkal)
Módosított Szabályozási terv kivonata (1. módosítási terület)
Módosított Szabályozási terv kivonata (2. módosítási terület)
Módosított Szabályozási terv kivonata (3. módosítási terület)
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e) SZA–M–4
f) SZA–M–5

Módosított Szabályozási terv kivonata (4. módosítási terület)
Módosított Szabályozási terv kivonata (5. módosítási terület)

8. §
(1)

A Rendelet 2. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul:
SZT–02

Külterületi Szabályozási terv (az 1. sz melléklet szerinti módosításokkal)

9. §
A Rendelet 3. sz. mellékletének a Különleges területekre vonatkozó része az alábbiak szerint
módosul:

m2

m

m

m

%

m

%

Közművesítés

Szintterület
sűrűség

Beépítési mód

Minimális utcai
homlokvonal
Minimális
telekmélység

Sajátos
használat
Építési
szerint
övezet
jele

Telekre vonatkoztatott

Minimális
telekméret

Alkalmazható

Maximális
beépítés
Maximális
építménymagassá
g
Minimális
zöldfelület

(1)

hulladék
udvar

K/hu

szabadon álló

2000

–

–

10

TM

40

–

R

napelem
park

K/np

szabadon álló

1500

–

–

10

TM

40

–

H

10. §
(1)

A Rendelet 4. sz. mellékletének 4.1. Elővásárlási joggal érintett ingatlanokra vonatkozó része az
alábbiak szerint egészül ki:
ssz.
56.
57.
58.
59.
60.

érintett terület
utca
Rákóczi u. 1.
Rákóczi u. 15.
Rákóczi u. 17.
Sziráki u. 6.
Sziráki u. 8.

hrsz
1228
1221
1220
1243/2
1244

lejegyzés oka

naperőmű területének biztosítása
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11. §
(1)

A Rendelet 4. sz. mellékletének 4.2. Építési korlátozással érintett ingatlanokra vonatkozó része
az alábbiak szerint egészül ki:

ssz.

160.

érintett terület
utca
házszám

Erzsébet

13.

építési tilalom indoka

hrsz

611

A telken két lépfenével fertőzött, bekerített
terület van nyilvántartásba véve JNSZM KH
által (határozat szám: XI–I–110/625/020/2013.)
A telken 2043. 10. 21-ig semmiféle olyan építési
tevékenység nem végezhető, ami a talajt érinti.

12. §
Záró rendelkezések
(1)

A 21/2008.(XII.07.) számú, a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet jelen
rendelettel módosul az 1.§ (1) bekezdésben felsorolt területekre vonatkozóan.
Fenti rendelet ezen területtel nem érintett területeire vonatkozóan változatlan tartalommal
hatályban marad.

(2)

Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapok a jóváhagyását követő 15.
napján lépnek hatályba, a rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési
eljárásoknál kell alkalmazni.

(3)

A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

(4)

Jelen rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Jászladány, 2017. ……………….. hó ……… nap

Bertalanné Drávucz Katalin
polgármester

Lovász Imre
jegyző

Ez a rendelet 2017………….. hó ….. napján került kihirdetésre.

Lovász Imre
jegyző
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TERVJEGYZÉK
Jászladány Nagyközség TRE módosítása 1.

JÓVÁHAGYÁSI DOKUMENTÁCIÓ

Hatályos Szerkezeti terv kivonata
1. SZE–É
Érvényes átnézeti Szerkezeti Terv
2. SZE–J
Szerkezeti Terv jelmagyarázata
3. SZE–É–1
Érvényes Szerkezeti Terv1-es jelű módosítási terület
4. SZE–É–2
Érvényes Szerkezeti Terv 2-es jelű módosítási terület
5. SZE–É–3
Érvényes Szerkezeti Terv 3-as jelű módosítási terület
6. SZE–É–4
Érvényes Szerkezeti Terv 4-es jelű módosítási terület
7. SZE–É–5
Érvényes Szerkezeti Terv 5-ös jelű módosítási terület
Módosított Szerkezeti terv
8. SZE–M–1/11

Módosított Szerkezeti Terv 1-es jelű módosítási terület – 11-es
programpont
9. SZE–M–2/7-12
Módosított Szerkezeti Terv 2-es jelű módosítási terület – 7 és 11-es
programpont
10. SZE–M–3/6-8-9 Módosított Szerkezeti Terv 3-as jelű módosítási terület – 6, 8 és 9-es
programpont
11. SZE–M–4/1-5
Módosított Szerkezeti Terv 4-es jelű módosítási terület – 1 és 5-ös
programpont
12. SZE–M–5/2-12 Módosított Szerkezeti Terv 5-ös jelű módosítási terület – 2 és 12-es
programpont
13. SZE–M
Módosított Szerkezeti Terv egységes szerkezetben

Hatályos Szabályozási terv kivonata
1. SZA–É
Érvényes átnézeti Szabályozási Terv
2. SZA–J
Szabályozási Terv jelmagyarázata
3. SZA–É–1
Érvényes Szabályozási Terv1-es jelű módosítási terület
4. SZA–É–2
Érvényes Szabályozási Terv 2-es jelű módosítási terület
5. SZA–É–3
Érvényes Szabályozási Terv 3-as jelű módosítási terület
6. SZA–É–4
Érvényes Szabályozási Terv 4-es jelű módosítási terület
7. SZA–É–5
Érvényes Szabályozási Terv 5-ös jelű módosítási terület

Módosított Szabályozási terv
8. SZA–M–1/11
Módosított Szabályozási Terv 1-es jelű módosítási terület – 11-es
programpont
9. SZA–M–2/7-12 Módosított Szabályozási Terv 2-es jelű módosítási terület – 7 és 11-es
programpont
10. SZA–M–3/6-8-9 Módosított Szabályozási Terv 3-as jelű módosítási terület – 6, 8 és 9es programpont
11. SZA–M–4/1-5 Módosított Szabályozási Terv 4-es jelű módosítási terület – 1 és 5-ös
programpont
12. SZA–M–5/2-12 Módosított Szabályozási Terv 5-ös jelű módosítási terület – 2 és 12-es
programpont

