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1. Előzmények
1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban


158/2010. (XII. 19.) KT.
számú határozat, Tiszalök Város
Településszerkezeti tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról



22/2001. (XII. 28.) számú rendelet, Tiszalök Város módosított Helyi Építési
Szabályzatáról és Szabályozás Tervének elfogadásáról

1.2. Átnézeti térkép

4
ART Vital Kft.

módosított

Tiszalök Város Településrendezési Tervének módosításához

TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Helyszíni, környezet és a fejlesztés bemutatása
1. beavatkozási terület:
A módosítással érintett terület Tiszalök belterületén, a Kossuth és Ady utcák által közrezárt,
az Ady északi oldalán elhelyezkedő közpark területe. A közrezárt park területén (hrsz: 1680;
övezeti besorolása: közpark, jele: Kp; művelési ága: kivett közpark) áll Tiszalök Város
Önkormányzatának tulajdonát képező „Park Cukrászda”.
A terület, így a létesítmény is, jelenlegi állapotában közművekkel (vezetékes ivóvíz, szennyvíz
hálózat, vezetékes gáz, villamos energia hálózat) teljesen ellátott. A gépjármű elhelyezés,
parkolás a terület határán elhelyezkedő Önkormányzati parkolókban biztosított.

(Forrás: Google Earth)

A cukrászda építészeti megjelenésében erősen avult állapotú, a különösen annak a figyelembe
vételével, hogy az elmúlt években a park határoló területein a magán és középületek jelentős
számban kerültek felújításra, átépítésre.
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A park területe napjainkban, a zöldfelületi elemek megújítása előtt

(Forrás: Saját szerkesztés)

A városközpont terének megújításával együtt, annak épület állománya is megújul. Ennek
keretében a cukrászda épülete helyén egy új, a mai kor színvonalának megfelelő műszaki
tartalommal bíró és építészeti megjelenésében XXI. századi épület kerül elhelyezésre.
A tervezett épület építészeti koncepciója alapján kialakított műszaki tartalom a jelenlegi
épület határain túl nyúlik, építési paramétereiben azt meghaladják. Az épület fedett
alapterülete cca. 118 m2, építmény magassága 4,25 m, jelentős kiterjedésű burkolt felülettel
kiegészítve. (az építészeti terveket a GK-Studio Kft, Kovács Zoltán tervező szakmérnök
készítette)
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Helyszínrajz, homlokzatok, látványtervek az engedélyezési műszaki tervdokumentációból

(Forrás: Tiszalök Város Önkormányzata)
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(Forrás: Tiszalök Város Önkormányzata)
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(Forrás: Tiszalök Város Önkormányzata)
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A hatályos településrendezési eszközök biztosította keretek közé a tervezett elképzelés nem
illeszthető be, ezért szükség van azok felülvizsgálatára, módosítására.
A tervezett elképzelés támogatására az 1680-as hrsz. déli részén, a jelenlegi közpark övezete
megosztásra kerül – a jelenlegi cukrászda épületének északi oldala mentén – úgy hogy az
elválasztott déli területrész vegyes építési övezetbe kerül átsorolásra, míg az északi rész marad
a jelenlegi övezetben.
Az így kialakításra kerülő településközponti vegyes építési övezete egyedi szabályozást kap,
hogy a sajátos pozícióban lévő építési telek a projekt tervezetet be tudja fogadni (normatív
értékek és rendeltetés tekintetében).
A kialakítandó építési övezetben az épület elhelyezés oldalhatáron álló, legnagyobb
beépítettsége 50%-os, max. építmény magasság 4,50 méter. A kialakítható legkisebb építési
telek normatív értéke 200 m2, zöldfelületi mutató értéke 10%.
Az elhelyezhető funkciók a frekventált elhelyezés miatt igen szűkösek kell hogy legyenek,
amelyeket nem csak az ingatlannal, hanem annak környezetével is összhangban kell rögzíteni.
Ez elsősorban a „kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó” rendeltetés kiszolgálást kell hogy
célozza. Másodlagosan – távlati lehetséges használatot figyelembe véve – igazgatási,
egészségügyi, szociális funkció is figyelembe veendő.
A város hatályos településképi rendeletéhez, illetve az azt megalapozó Arculati Kézikönyv
megállapításaihoz illeszkedik a tervezet, azokat érdemben nem módosítja.
A tervezett módosítás során, a létrejövő terület-felhasználás változásakor biológiai aktivitás
érték csökkenés jön létre, bár területi kiterjedésében nem számottevő, a település teljes
közigazgatási területére vetítve. Ennek a kompenzálására szükséges a 2. beavatkozási
területen részletezett módosítás.
A tervezési területet – adatszolgáltatás szerint – az alábbi ismert régészeti területek érintik:
37016
36993

Tiszalök

32 Belterület

Tiszalök

Főszolgabírói
23 lakás kertje

1682, 1680, 1679, 1347/1, 1340, 1090/9,
1678, 1681, 1684, 1348/1, 1348/2, 1414/1, 1339/2, 1683
1090/6, 1090/7, 993, 994/1, 994/2, 1049/6,
975, 977, 980, 981, 982, 983, 985/1, 985/2, 986,
963/2, 963/3, 995, 996, 1048, 1050, 1051
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2. beavatkozási terület
A beavatkozási terület Tiszalök, Kisfástanya belterületi részén, a Szent István – Szabolcs –
Köztársaság – Béke utcák által körülhatárolt tömb. A tömb délnyugati sarkán helyezkedik el a
3561/1 hrsz-ú ingatlan.
Az ingatlan Tiszalök Város Önkormányzatának tulajdona, jelenlegi építési övezetei besorolása
falusias lakó terület.

(Forrás: Google Earth)

A módosítás során falusias lakó építési övezetéből, közpark övezet kerül kialakításra, amely
jelen tervezethez biztosítja a szükséges aktivitás érték pótlást, illetve a teret biztosít
ténylegesen a későbbiekben megvalósítandó közterületi fejlesztéseknek.
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2. Beavatkozási pontok ismertetése

1.

Tiszalök belterülete,
Kossuth utca – Ady
Endre utca sarkán
lévő telektömb

Rendezés célja és oka
Tiszalök Város, a „Zöld város
kialakítása” TOP-2.1.2-15SB1-2016-00008 kódszámú
pályázatban
foglalt
programelem
megvalósításának
támogatására
területfelhasználás változtatást (Kp
- Tv) tervez.

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

- beépítésre
terület

szánt

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- közpark (Kp)

Terület
(ha)
0,18

Aktivitá
si érték
1,08

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- közpark (Kp)
- Településközponti vegyes terület (Tv)

Terület
(ha)
0,13
0,05

0,78
0,03

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Lakó- és munkakörülmények:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Aktivitási
érték

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

-

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs.
Nem változik, hatása nincs

Építészeti és régészeti örökség védelme:
Ismert régészeti örökség által érintett területet. Épített örökség a közelben nem található.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja meg.
Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. A tájkép megjelenése megváltozik
alapvetően.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Infrastrukturális erőforrások kihasználása:
Meglévő infrastrukturális hálózathoz kapcsolódik, a jelenlegi kapacitások kihasználásával.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
A módosítás során a terület beépítési intenzitása jelentős mértékben nő. Azonban az egyéb kapcsolódó pályázati
program elemek jelentősen megújítják a környező területek zöldfelületi elemeit.
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2.

Tiszalök – Kisfástanya,
Szent István u. –
Szabolcs
u.
–
Köztársaság u. – Béke
utcák által határolt
tömb

Rendezés célja és oka
Közpark kialakítása falusias
lakóterületen aktivitási érték
kompenzáció céljára

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

- beépítésre
terület

szánt

Jóváhagyott
területhasználat,
övezet, HÉSZ
- falusias lakóterület

Terület
(ha)
3,13

Aktivitá
si érték
7,51

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ
- közpark
- falusias

Terület
(ha)
0,18
2,95

1,08
7,08

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Lakó- és munkakörülmények:

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Aktivitási
érték

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:

HATÁSOK

Módosításra
kijelölt területek

-

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs.

A létrejövő új zöldfelülettel a lakókörnyezetben elérhető közösségi terek bővülnek.
Építészeti és régészeti örökség védelme:
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja meg.
Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. A tájkép megjelenése megváltozik
alapvetően.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
Nem változik, hatása nincs
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:

Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs
Nem változik, hatása nincs

Nem változik, hatása nincs
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
A módosítás során a beépítési intenzitás csökken, a területen új aktív zöldfelület alakulhat ki..
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3. Településszerkezeti módosítások
Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének
91/2018. (VII. 04.) számú
határozata
Településszerkezeti terv módosításáról
A Képviselő-testület
1.
2.

A város közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti tervet és a
településszerkezeti terv leírásának módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal
megtárgyalta.
Az Art Vital Kft. által T-13/2018 munkaszámon készített T-1 rajzszámú módosított
településszerkezeti tervet és a településszerkezeti terv leírásának módosítását a
melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Tiszalök, 2018. július 5.

……………………….
Gömze Sándor
polgármester

………………………
Mező József
jegyző
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3.1.Településszerkezeti terv
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4. Alátámasztó munkarész
1.

Tájrendezési
munkarész

2.

Környezetalakítási
munkarész

3.

Közlekedési munkarész

4.

Közművek

5.

Hírközlési munkarész

6.

MTrT

7.

Biológiai aktivitási
érték

Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem
került kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet,
így a korábban elkészített munkarészek érdemben nem változnak.
Jelen dokumentációhoz a kidolgozásra került a területrendezési
eszközök tervezett módosítása és a hatályos területrendezési
tervek közötti kapcsolat.
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész
kidolgozásra került.
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5. Szabályozási módosítások
5.1. Helyi Építési Szabályzat módosított rendelete
TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2018. (VII.06.)
önkormányzati rendelete
Tiszalök város igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Terveinek megállapításáról szóló 22/2001. (XII. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Tiszalök Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek,
valamint
az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
I. Módosító rendelkezések
1.§
Tiszalök város Önkormányzat Képviselő-testületének a település igazgatási területére
vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról szóló
22/2001. (XII. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ.) 11. § helyébe a
következő lép:
„Településközpont vegyes terület
11.§. (1) A településközpont vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló,
lakó-és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek valamint
sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a
lakófunkcióra. Tv-6 jelű építési övezetben csak kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó,
igazgatási, egészségügyi és szociális épületek helyezhetőek el.
(2) A településközpont vegyes területen elhelyezhetők az OTÉK 16. §. (2) bekezdés szerinti
épületek és építmények a 16. §. (2) 7. szerinti üzemanyagtöltő kivételével. Kivételesen
elhelyezhetők az OTÉK 16. §. (3) bekezdés szerinti építmények. Melléképítmények közül az
OTÉK 1. számú melléklet 67. pont szerintiekből csak az a.), b.), c.), d.), e.), f.), és j.) pontokban
jelöltek helyezhetők el.
(3) Az övezet építési telkeinek kialakítása során alkalmazandó legkisebb telekméreteket, azok
legnagyobb beépítettségét továbbá az építhető építménymagasság mértékét a következő
táblázat szerint kell meghatározni:
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Sajátos
használat
szerinti
terület

Település
központi
vegyes

Építési
övezet
jele

Beépítési mód Az építési telek
Legkisebb
Legkisebb
terület
szélesség
(m2)
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Legnagyobb
beépítettség
(%)

Megengedett
min./max.
építményMagasság
(m)

Tv-1*
TV-2*
TV-3*

3000
7000
300

TV-4*

szabadon álló
szabadon álló
oldalhatáron
álló
zártsorú

40
80
10

30
30
20

40
50
40

-12,5
-7,5
-7,5

300

16

20

30

-12,5

TV-5*

zártsorú

300

10

20

30

-7,5

Tv-6

oldalhatáron
álló

200

-

10

50

-4,5

*=kialakult telekviszonyok
(4) A beépítésre szánt területeken a terepszint alatti építmények (létesítmények9
elhelyezését, és annak szabályait az OTÉK határozza meg. Terepszint alatti építmény
(létesítmény) – a közművek és építményeik kivételével az építési telken meghatározott max.
beépítési százalékot nem lépheti túl.”
2.§
A HÉSZ. 39/A § helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Szabályozási tervlapok
39/A.§ A 22/2010 (XII. 28.) számú rendelethez tartozó, 2. számú melléklet szerinti szabályozási
tervlapok, a T-02/C/2013. törzsszámú, S-1m jelű és a T-13/2018 munkaszámú T-2 jelű
szabályozási tervlap tervezési területének megfelelően, módosulnak.”
II. Záró rendelkezések
3. §
A rendelet 2018. július 9. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
………………………………
Gömze Sándor
polgármester

……………………………
Mezei József
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. július 6-án megtörtént.
……………………………
Mezei József
jegyző
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5.2. Szabályozási terv
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6. A településrendezési eszközök tervezett módosítása és a hatályos
területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatására

6.1. A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat
A 282/2009 (XII. 11.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a
térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba
beépítésre kerültek.
Kelt.: Nyíregyháza, 2018. május 28.

………………………..
Labbancz András
okl. településmérnök
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6.2. Övezeti lehatárolás
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 megváltozott, azaz a megyei területrendezési terv rajzi munkarészei ellentétesek az országos területrendezési
terv tervlapjaival, ezért a településrendezési eszközök készítése, módosítása során – e helyzet fennállásáig - szükséges az országos területrendezési terv tervlapjainak vizsgálata, valamint a megyei területrendezési terv
rajzi munkarészeivel való összevetés.
Övezeti érintettség
Ssz.

Övezetek megnevezése
Közigazgatási
területen

Tervezési
területen
nem érinti

MTrT szerinti
terület

Hatályos terv
szerinti terület

ha

ha

Módosítás után
a terület nagysága

%

ha

Változás mértéke

%

ha

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

710,81

710,81

100 %

710,81

100 %

0

0

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

1.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség

érinti

2.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség

érinti

3.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes terület-felhasználású térség

érinti

nem érinti

4.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

érinti

érinti

5.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség

érinti

nem érinti

6.

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti építmények által igénybevett térség

7.

A magterület övezet

8.

Az ökológiai folyosó övezet

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

9.

A pufferterület övezet

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

10.

A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

11.

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

12.

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületek övezete

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

13.

Az erdőtelepítésre javasolt terület

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

14.

Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

5805,0

5805,0

100 %

5805,0

100 %

-

-

15.

A világörökség és világörökség várományos terület övezete

16.

Országos vízminőség védelmi terület övezete

érinti

érinti

17.

A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkárelhárítási célú szükségtározók területének övezete

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

18.

Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

19.

A rendszeresen belvízjárta terület övezete

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

20.

A földtani veszélyforrás területének övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

21.

A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

22.

A honvédelmi terület övezete

nem érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-

23.

A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete

érinti

nem érinti

-

-

-

-

-

-

-
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

követelmény:

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei terület-felhasználási kategóriákon
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat
kell alkalmazni:
d) pont: a települési térség bármely települési terület-felhasználási egységbe sorolható;

A hagyományos vidéki települési térség az alábbi terület-felhasználási egységekbe
kerület besorolásra:
a lehetőség kihasználása:
(lásd 4. sz. rajzi melléklet)

- Településközpont vegyes terület
- Központi vegyes terület
- Kisvárosias lakóterület
- Kertvárosias lakóterület
- Falusias lakóterület
- Különleges terület
- Ipari gazdasági terület
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
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16. Az országos vízminőség-védelmi terület övezete
OTrT. 12/A § (4) bekezdés: A településrendezési eszközök készítésénél a hatályos kiemelt
térségi és megyei területrendezési terv térségi övezeteinek lehatárolásához képest a
térségi övezetek területének a település közigazgatási területére eső része legfeljebb ±5%kal változhat.
követelmény:

területe a MTrT térségi szerkezeti
tervében (A)
a követelmény
teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt országos
vízminőség - védelmi
területe övezet

követelmény:

területe a hatályos településszerkezeti
tervben

5805,0

ha

5805,0

ha

0

ha

5805,0

ha

területének csökkenése/növekedése a
tervezett módosítással

területe a tervezett módosítás után (B)

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.
OTrT 15.§ (2) pontja: Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek
készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési
szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.

Az előírásokat már tartalmazza a szabályzat.
a követelmény
teljesítése:

követelmény:

a követelmény
teljesítése:

OTrT 15.§ (3) pontja: Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból
kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.
A módosítás során új bányászati tevékenység céljára fenntartott terület nem került
tervezésre.
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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.
Ssz.

Övezetek megnevezése

2. melléklet

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség

4. melléklet

A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

16. melléklet

Országos vízminőség védelmi terület övezete
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

25
ART Vital Kft.

Tiszalök Város Településrendezési Tervének módosításához
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

16. Országos vízminőség védelmi terület övezete
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7. Biológiai aktivitásérték számítás
Az Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a településmódosítással érintett
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében:
 Jelenlegi aktivitási érték:
8,59 érték
 Területváltozást követő érték:
8,96 érték
Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent, így a terület biológiai aktivitási
értéke a területek változásával fenn tartható.
Tiszalök Város jelenlegi biológiai aktivitásérték

Megnevezés

Ssz.

Érték

Terület Terület
mérete aktivitási
(ha)
értéke

értékmu
tató

1. Területhasználat
2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
7. Falusias lakóterület

2,4

3,13

7,51

8. VEGYES TERÜLET
9. Településközpont
10. Intézményterület 10% zöldfelülettel

0,5
0,5

0
0

0
0

0
0,18

0
1,08
8,59

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
37. ZÖLDTERÜLET
38. Zöldterület 3 ha felett
39. Zöldterület 3 ha alatt

8,0
6,0
Összesen:

Tiszalök Város változott biológiai aktivitásérték

Ssz.

Megnevezés

Érték

értékmu
tató

1. Területhasználat
2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
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3.
4.
5.
6.
7.

Lakóterület
Nagyvárosias lakóterület
Kisvárosias lakóterület
Kertvárosias lakóterület
Falusias lakóterület

8.
9.
10.
33.

VEGYES TERÜLET
Településközpont
Intézményterület 10% zöldfelülettel
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

0,6
1,2
2,7
2,4

0
0
0
2,95

0
0
0
7,08

0,5
0,5

0,05
0

0,025
0

38. Zöldterület 3 ha felett

8,0

0

0

39. Zöldterület 3 ha alatt

6,0

0,31

1,86

37. ZÖLDTERÜLET

Összesen:
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8,96

