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A 2020 ÉVI I. RÉSZMÓDOSÍTÁSOK ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATAI 
 

Az önkormányzati főépítész feljegyzése szerinti fejezet kiegészítések az alábbi helyeken találhatók: 

-- VIZSGÁLATOK KIEGÉSZTÉSE 

- 1.3. területrendezési tervekkel való összefüggések településszerkezeti terv 4. melléklete (5, 7, 8, 19. 

módosításoknál); 

- 1.14. épített környezet vizsgálata 2. fejezet (5, 7, 8, 13, 19 módosításoknál); 

- 1.15. közlekedési vizsgálat 6.3 fejezet (4, 5, 7, 19 módosításoknál); 

- 1.16. közművizsgálat, elektromos hírközlés és telekommunikáció 6.4 fejezet (10). 

-- ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK KIEGÉSZÍTÉSE 

- 1. környezetalakítás terve 1. fejezet (4, 5, 7, 8, 10, 13, 19 módosításoknál); 

- 2. tájrendezési javaslat kiegészítése 6.1 fejezet (4, 5, 7, 8, 13, 19 módosításoknál); 

- 3. közlekedési javaslat 6.3 fejezet kiegészítése (4, 5, 7, 8, 13, 19 módosításoknál); 

- 4. közművesítési javaslat 6.4 fejezet (10) módosításnál); 

- 5. környezetei hatások és feltételek 6.5 fejezet (4, 5, 7, 8, 10, 13, 19 módosításoknál); 

- 6. hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 5. fejezet (4, 5, 7, 8, 19 módosításoknál); 

- 9. környezeti értékelés 6.6 fejezet (4, 5, 7, 8, 10, 13, 19 módosításoknál) 

 

 
 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 
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Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 35/2020.(I.3.) határozatával kezdeményezett módosítások:  
 

*Megjegyzés: A módosítás sorszámának színezésénél a zöld szín jelzi, hogy nem szükséges a településszerkezeti terv módosítása, a kék szín 

esetében szükséges. (A joghatályos alátámasztó munkarészek 4. fejezetének kiegészítése) 
 

Módosítás tárgya: feltáró út megszüntetése 4. 

Módosítás helyszíne: Szolnok, Gáz utca, 5490, 5485/2 hrsz. telkek  

 

Módosítás kezdeményezője: a telektulajdonos 

A módosítási igény leírása: 

A módosító javaslatban szereplő földrészletek a Hetényi Géza Kórházzal szemben, a Gáz utca déli oldalán 

találhatóak. A földrészleteket a tulajdonos össze kívánja vonni telephelyének fejlesztése miatt. Ehhez szükséges 

a szabályozási tervlapon feltüntetett tervezett feltáró út megszüntetése és a telkek egységes építési övezetbe 

sorolása. 

 

Önkormányzati főépítészi és tervezői vélemény: 
 

A hatályban lévő szabályozási tervlap az 5490 hrsz.-ú ingatlant „Gipe-21-17665” jelű építési övezetbe, (egyéb ipari gazdasági építési övezet, 

vegyes nem kialakult építészeti karakter, szabadon álló telepszerű beépítési mód, min. 1000 m2 telekterület, max, 50% beépíthetőség, min. 

30% zöldfelületi fedettség, max.10,5 m épületmagasság) sorolja. Az 5485/2 hrsz.-ú ingatlant „Gipe-21-17555” jelű építési övezetbe (egyéb 

ipari gazdasági építési övezet, vegyes nem kialakult építészeti karakter, szabadon álló telepszerű beépítési mód, min. 1000 m2 telekterület, 

max. 40% beépíthetőség, min. 40% zöldfelületi fedettség, max. 10,5 m épületmagasság) sorolja. Az építési telkek között az 5485/2 hrsz.-ú 

földrészlet észak-nyugati határa mentén a szabályozási tervlap feltáró utat jelöl. 

A kérelem támogatása esetén javasoljuk, hogy mindkét ingatlan, a tömb egészével együtt a „Gipe-21-17665” jelű egyéb ipari építési övezetbe 

kerüljön (egyéb ipari gazdasági építési övezet, vegyes nem kialakult építészeti karakter, szabadon álló telepszerű beépítési mód, min. 1000 

m2 telekterület, max, 50% beépíthetőség, min. 30% zöldfelületi fedettség, max.10,5 m épületmagasság). A tömb feltárására új nyomvonal 

kerülne kialakításra a szabályozási terven. 

A módosításból adódó, jelenlegi tervezett feltáró út megszüntetése szakmai szempontból nem kifogásolható. Az új nyomvonal kijelölésénél 

figyelembe kellett venni az új árvízvédelmi töltés elhelyezkedését, illetve a feltárandó telkek beépítetlen voltát. 

A kezdeményezett módosításon túlmenően, aktualizáltuk a megvalósult árvízvédelmi töltések szerint a településszerkezeti tervlapot és a 

szabályozási tervet. 

A módosítás együtt kezelendő a 7. sz. javaslattal. Ennek megfelelően a módosítás szerinti tervlap részleteken mind a 4. sz., mind a 7. 

sz. módosítás is szerepel. 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás jelentős, mivel a gazdasági terület intenzitása növekszik. A gazdasági és ezzel társadalmi 

hatásai kedvezőek, mert elősegíti a telephelyek fejlődését. A városképi szempontból a várható változás kedvező, mert az épített 

környezet állapota javul a térségben. A számított biológiai aktivitási szint növekszik, elsősorban az árvízvédelmi töltések miatti 

átvezetések következtében. 

 

  

A joghatályos településszerkezeti tervlap részlete A módosítás szerint településszerkezeti tervlap részlete 
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A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  

Módosul:  

-- településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás Gipe              Ev, Va; Ev            Va; Va            Ev 

-- szabályozási tervlapon - az építési övezet módosul Gipe-21-17555             Gipe-21-17665, Ev, Va; Ev            Va; Va            Ev 

- a közterület határa 

-- a SZÉSZ - 3/c melléklete: közterület- nem közterület tervlapja 

- 4/c melléklete: nagyvízi meder tilalma, árvízmentesítésig szóló korlátozás tervlapja, 

- 5/a melléklete: az építési övezetek tervlapja, 

- 5/b melléklete: az övezetek tervlapja 

 

 

Légifelvétel 
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Módosítás tárgya: építési övezet határának módosítása és közút kijelölése 5. 

Módosítás helyszíne: Szolnok Bajcsy-Zsilinszky út 2, hrsz.: 4861/4 

 

Módosítás kezdeményezője: önkormányzati főépítész 

A módosítási igény leírása: 

A tervezett bölcsőde építéshez az építési övezet határát módosítani szükséges és a telek megközelítéséhez a 

meglévő utat jelölni kell. A bölcsőde elkészített engedélyezési tervei alapján módosítani szükséges az építési 

övezeti besorolást. 

 

Önkormányzati főépítészi és tervezői vélemény: 

A módosítási javaslatban szereplő ingatlanok a Bajcsy-Zsilinszky út - József Attila út – Bajtárs utca által határolt tömbben találhatóak. 

A hatályos szabályozási terv szerint  

-- a 4861/4 hrsz. és a 4858 hrsz. telkek Ki-21-18555 jelű építési övezetbe (intézményi célú különleges építési övezet, vegyes nem kialakult 

építészeti karakter, szabadonálló - telepszerű beépítési mód, min. 2000 m2 telekterület, max. 40% beépítettség, min. 45% zöldfelületi 

fedettség, max 10,5 m épületmagasság) tartoznak, 

-- a 4861/3 hrsz. telek Ln-21-18555 jelű építési övezetbe (nagyvárosias lakó építési övezet, vegyes nem kialakult építészeti karakter, 

szabadonálló - telepszerű beépítési mód, min. 2000 m2 telekterület, max. 40% beépítettség, min. 45% zöldfelületi fedettség, max. 10,5 

m épületmagasság) tartozik. 

A módosítás szerint a tervezett bölcsőde megépítése érdekében a 4861/4; 4858 és 4861/3 hrsz.-ú telkek Ki-21-18553 jelű építési övezetbe 

(intézményi célú különleges építési övezet, vegyes nem kialakult építészeti karakter, szabadonálló - telepszerű beépítési mód, min. 2000 m2 

telekterület, max. 40% beépítettség, min. 45% zöldfelületi fedettség, max 6,0 m épületmagasság) sorolódnak át. Továbbá szükséges az 

építési övezetben a funkció megjelölés kibővítése a szabályozási tervlapon az alábbiak szerint: „bölcsőde, nevelés-oktatás, főzőkonyha”. A 

(4874/6) és a (4875/5) hrsz.-ú telkek a jelenlegi használatnak megfelelően – az elkészített változási vázrajz szerint - II. rendű közlekedési 

területként kerülnek kijelölésre a szabályozási tervlapon, annak érdekében, hogy a tervezett bölcsőde gépjárművel a déli oldalról is 

megközelíthető legyen. Az Ln-21-18555 jelű építési övezet a tömbben megszűnik, 4861/1 és 4861/2 hrsz.-ú telkek a szomszédos 

ingatlanokhoz hasonlóan Lk-30-52550 jelű kisvárosias lakóövezetbe (kisvárosias lakó építési övezet, városi-zárt kialakult építészeti 

karakter, zártsorú beépítési mód, min. 180 m2 telekterület, max. 40% beépítettség, min. 45% zöldfelületi fedettség, kialakult 

épületmagasság) sorolódnak. 
 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás kedvező, a támogatási forrásból az önkormányzati intézmény megvalósíthatóságát segíti. 

Városképi szempontból pozitív hatású, mert a frekventált településrész épített környezeti állapotát javítani fogja. A számított 

biológiai aktivitási szint a módosítás miatt kissé növekszik. 

 

  

A joghatályos állapot szerinti településszerkezeti tervlap részlet   A módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlet  
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A joghatályos szabályozási tervlap részlete  A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

 

A bölcsőde tervezett helyszínrajza 
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Telekrendezési vázrajz 

Módosul:  

-- településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: Ln             Ki, Ln             Lk 

-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: Ln-21-18555                Ki-21-18553,    Ln-21-18555                Lk-30-52550    

-- a szabályozási tervlapon a Ki jelű építési övezet rendeltetési előírásai kibővítésre kerülnek 

-- a szabályozási tervlapon jelölésre kerül a (4874/6) és (4875/5) hrsz.-on a II. rendű közlekedési célú köztrület 
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Légifelvétel 
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Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 147/2020.(VII.29.) határozatával kezdeményezett módosítások:  
 
 
 

Módosítás tárgya: építési övezeti előírások módosítása 7. 

Módosítás helyszíne: Szolnok, Tószegi út, 5488/3,5,7, 5489/1-2 telkek  

 

Módosítás kezdeményezője: önkormányzati főépítész 

A módosítási igény leírása: 

A Tószegi út mentén Gáz utcától délre eső telkek rendeltetési és építési övezeti előírásainak módosítása a 

kialakult jelenlegi használat szerint. 

Önkormányzati főépítészi és tervezői vélemény: 
 

A javaslatban szereplő, a Tószegi út mentén található telkek (volt bútorgyári terület) Gipe-21-17665 jelű egyéb ipari gazdasági építési 

övezetbe (vegyes nem kialakult építészeti karakter, szabadonálló telepszerű beépítési mód, minimális 1000 m2 telekterület, max. 50% 

beépíthetőség, min. 35% zöldfelületi fedettség, maximum 10,5 m épületmagasság) tartoznak. A tényleges használat azonban kereskedelmi, 

szolgáltató jellegű, élelmiszerüzlet, gyógyszertár, illetve egyéb szolgáltató létesítmények kaptak helyet. 

A módosító javaslat szerinti telkek egységesen a Mol üzemanyagtöltő állomás déli határáig a Ga-20-06665 jelű általános gazdasági építési 

övezetbe javasoljuk átsorolni a kialakult állapot szerint, ahol az építészeti karakter vegyes kialakult, a beépítési mód adottságtól függően 

kialakult, a minimális telekterület 900 m2, a beépíthetőség max. 50%, a min. zöldfelületi fedettség min. 35%, az épületmagasság maximum 

10, 5 m.  

A módosítás együttkezelhető a 4. sz. módosítási javaslattal, mely a szomszédos 5486/6 és az 5485/2 ingatlanok összevonása érdekében a 

közöttük lévő tervezett feltáró utca megszüntetését irányozza elő. Ennek megfelelően a módosítás szerinti tervlap részleteken mind a 4-

es, mind a 7-es sz. módosítás is szerepel. 

Az árvízvédelmi töltések kialakításra kerültek. Ennek megfelelően aktualizáltuk a bevédett területek határait. 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében közömbös. Az építési övezeti előírások nem változnak ezért városképi 

szempontból nincs jelentős változás. A számított biológiai aktivitási szint a módosítás miatt növekszik. 

 

  

A joghatályos településszerkezeti tervlap részlete A módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet  
 

Módosul:  

-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: Gipe              Ga, Gksz              Ga, Ev            Va; Va            Ev 

                                                                                        Gipe              V, Gipe               Ev, Ev              Ga 

-- a szabályozási tervlapon az építési övezetek: Gipe-21-17555           Gipe-21-17665,  

Gipe-21-17555            Va,  

Gipe-21-17555            Ev 

Gipe-21-17555              Ga-20-06665,  

Gksz-21-27664              Ga-20-06665 

Ev               Ga-20-06665 

Ev            Va; Va            Ev 

-- a szabályozási tervlapon az (5484/7) hrsz. telek II. rendű közlekedési célú közterületként kerül jelölésre 
 

 

Légi felvétel 
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Módosítás tárgya: építési övezet módosítása 8. 

Módosítás helyszíne: Szolnok Bánki Donát utca 1., hrsz.: 1937/113 

 

Módosítás kezdeményezője: F. Segura Hungária Kft 

A módosítási igény leírása: 

A kérelmező a jelenlegi beépíthetőség 40%-ról 50%-ra történő emelését kéri annak érdekében, hogy a 

tulajdonában lévő ingatlanon további üzemcsarnokot valósítson meg. 

 

 

Önkormányzati főépítészi és tervezői vélemény: 

A módosítási javaslatban szereplő ingatlan a Szolnoki Ipari Parkban, a Bánki Donát utca mentén található. A hatályos szabályozási terv a 

telket Gipz-21-1X5X5 (VE) jelű zavaró hatású ipari gazdasági sajátos építési övezetbe sorolja, ahol az építészeti karakter vegyes nem 

kialakult, a beépítési mód szabadonálló telepszerű, a min. telekterület 20 000 m2, a beépíthetőség max. 40%, a min. zöldfelületi fedettség 

min. 20%, az épületmagasság max. 10, 5 m. A max. 40%-os beépíthetőség (OTÉK szerint 30%) és min. 20%-os zöldfelületi fedettség (OTÉK 

szerint 40%) meghatározása felmentés alapján történt. A max. 50% beépíthetőség esetén felmentési dokumentációt kell készíteni. A 

felmentést indokolja egyrészt a gyártási technológia (autóipari beszállító, és a bővülő alkatrészgyártási kínálata szükségessé tesz további 

olyan csarnok építését, melyben a szükséges technológiai sor megvalósítható), másrészt, hogy a beépítettség bővítése jelentős munkahely 

bővítéssel járna. Felmentés megadása esetén a javasolt építési övezet Gipz-21-1X6X5 (VE), azaz zavaró hatású ipari gazdasági sajátos építési 

övezet, építészeti karakter vegyes nem kialakult, a beépítési mód szabadonálló telepszerű, a min. telekterület 20 000 m2, a beépíthetőség 

max. 50%, a min. zöldfelületi fedettség min. 20%, az épületmagasság max. 10, 5 m (1. sz. alternatíva).  

A felmentési kérelem elutasítása esetén a rendeltetés módosítása, a Gipe-21-1X6X5 (VE) jelű egyéb ipari gazdasági építési övezet besorolás 

biztosítható a telek 50%-os beépíthetősége. Ez esetben igazolni szükséges, hogy a környezetre jelentő hatást nem gyakorol az alkalmazott 

technológia (2. sz. alternatíva). A 2. sz. alternatíva esetében mind a beépítési %, mind a zöldfelületi fedettség az OTÉK szerinti lehet, 

felmentésre nincs szükség. 

 

Az 1. sz. alternatíva esetén a módosítás nem érinti a településszerkezeti tervet. 

A 2. sz. alternatíva esetén a módosítás érinti a településszerkezeti tervet. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében a joghatályos állapothoz képest kissé kedvezőtlenebb. A számított biológiai 

aktivitási szint a módosítás miatt nem csökken, városképi szempontból nem jelentős a változás. 

 

   

A joghatályos állapot szerinti szabályozási tervlap részlet   A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet 1. sz. alternatíva  

Gipz-21-1X6X5(VE) 
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A joghatályos településszekezeti tervlap részlet , azonos a tervezett 1. 

sz. alternatívával 

A módosítás szerinti településszekezeti tervlap részlet 2. sz. 

alternatíva 

  

A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlet 2. sz. alternatíva Légi fotó 

Módosul:  

-- SZÉSZ 162. § és163. § (sajátos építési övezeti előírások)  
1. alternatíva: 

-- a szabályozási tercvlapon az építési övezet: Gipz-21-1X5X5(VE)               Gipz-21-1X6X5(VE) 

2. alternatíva:  

-- településszekzeti tervlapon a területfelhasználás: Gipz             Gipe 

-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: Gipz-21-1X5X5(VE)               Gipe-21-1X6X5(VE) 

A 2. ALTERNATÍVA KERÜLT ELFOGADÁSRA 

   

Gipe-21-1X6X5(VE) 
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Módosítás tárgya: SZÉSZ 9/ G „Hírközlés előírása” alfejezet 25§ módosítása 10. 

Módosítás helyszíne: a 37/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet szerinti 1. melléklete szerinti „helyi 

településkép-védelmi terület” 

 

Módosítás kezdeményezője: Magyar Telekom Nyrt. 

A módosítási igény leírása: 

A szolgáltató korszerű, új optikai hálózat létesítését tervezi a belterület területén a szolgáltatási színvonal 

javítása érdekében. Az új optikai kábelek a meglévő hírközlési légvezetékkel azonos oszlopsoron kívánja 

elhelyezni azokon a területeken, ahol földkábel, vagy alépítmény kiépítése nem gazdaságos. 

Önkormányzati főépítészi és tervezői vélemény: 

A SZÉSZ 25.§-a a településkép védelméről szóló 37/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: TkR) 1. melléklet szerinti helyi 

településkép-védelmi területen városképi szempontból nem teszi lehetővé a szolgáltató szándéka szerinti légvezetékes elhelyezést. A 25. § 

előírásai az alábbiak: 

„Városkép-védelem szempontból táv- és hírközlési hálózatokat településkép-védelmi területen belül 2015. I. 1-től csak földkábelbe vagy 

alépítménybe helyezve szabad létesíteni. Azokon a területeken, ahol a távközlési hálózatok föld felett vezethetők, 0,4 kv-os, a közvilágítási 

és a távközlési szabadvezetékek közös oszlopsoron kell vezetni.” 

A módosítási kezdeményezés elfogadása estén a lakosság szolgáltatási színvonalának emelése érdekében a SZÉSZ 25.§ az alábbiak szerint 

változik:  

„Városkép-védelem szempontból táv- és hírközlési hálózatokat településkép-védelmi területen belül 2015. I. 1-től csak földkábelbe vagy 

alépítménybe helyezve szabad létesíteni, kivéve azokon a területeken, ahol a meglévő hírközlési légvezetékkel közös oszlopsoron – új 

oszlopok létesítése nélkül – az új kábelek elhelyezhetők. Azokon a területeken, ahol távközlési hálózatok föld felett vezethetők, 0,4 kV-os, 

a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékeket közös oszlopsoron kell vezetni.” 

A módosító javaslat szerint a TkR -t módosítani kell az alábbiak szerint: 

„22. § Kossuth tér és környékének sajátos előírásai 

a) Az utcabútorozás és utcafásítás lehetőségének biztosítása érdekében a közép- kisfeszültségű és közvilágítási hálózatok építése csak 

földkábelben fektetve engedélyezhetők.” 

„25. § Thököly út Rékasi felüljáró – Szántó utca - Szántó körút - Csokonai utca által határolt sajátos területre vonatkozó településképi 

követelmények: 

a) Új villamos energia közép- és kisfeszültségű és közvilágítási hálózatok építését csak földkábelbe fektetve szabad engedélyezni.” 

A módosítás nem eredményezi a belvárosi védett területeken új oszlopok telepítését. Az új optikai hálózat a meglévő vezetékek mellé, a 

meglévő oszlopokon kerülhetnek elhelyezésre. 

 

A módosítás nem érinti a településszerkezeti tervet. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás összességében semleges hatású. A számított biológiai aktivitási szintet nem érinti. 

 

  

A helyi településkép-védelmi terület lehatárolása 

Módosul:  

-- a SZÉSZ 25.§-a, 

-- a TkR 22.§ és a 25.§  
 
  

 

 

 

 

 

 

A Városmajor út – Vízmű u. - Tisza 

folyó árvízvédelmi töltése – városi 

Tisza híd – Tiszaliget körtöltés déli 

szakasza – Hullám utca – Vágóhíd 

utca – Csáklya utca – Mártírok út – 

Tószegi út – Kürt Albert utca – 

Szivattyú utca – Zápor utca – 

Templom út – József Attila út – Nagy 

Imre körút – Mátyás király út – 

Szántó körút – Várkonyi tér- Zagyva 

folyó árvízvédelmi töltés nyugati 

oldala – Szolnok-Szajol közforgalmú 

vasútvonal által határolt terület 
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Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 191/2020.(IX.24.) határozattal kezdeményezett módosítás: 
 

 

Módosítás tárgya: rendeltetési előírás módosítása, feltáró út kialakítása 13. 

Módosítás helyszíne: Szolnok, Vízparti körút 16468/6 hrsz. telek 

 

Módosítás kezdeményezője: önkormányzati főépítész 

A módosítási igény leírása:  

A Vízpart körút16468/6 hrsz.-ú telek rendeltetési előírásainak módosítása szükséges a városrész ellátását 

szolgáló, új három csoportszobás óvoda épületének megvalósításához. Az előzetes számítások alapján a 

telekalakítással kialakítandó mintegy 9500 m2 telekterületen elhelyezendő földszintes óvoda épület nettó 

alapterülete 790 m2, épületmagassága 4,2 m. Az intézmény működéséhez szükséges parkolók megközelítése 

érdekében a területen feltáró út kijelölése és a rendeltetési előírások módosítása szükséges. 

Önkormányzati főépítészi és tervezői vélemény: 

A módosítási javaslatban szeplő terület az Alcsi-sziget területén a Vízpart körút keleti oldalán található. A joghatályos szabályozási terv 

szerint Ki-21-18X42(KP) jelű építési övezetbe tartozik (különleges intézményi sajátos építési övezet, építészeti karakter vegyes nem 

kialakult, a beépítési mód szabadonálló telepszerű, a min. telekterület 2 000 m2, a beépíthetőség max. 10%, a min. zöldfelületi fedettség min. 

55%, az épületmagasság max. 4, 5 m). Az övezet telkein a szabályozási tervlapon megjelölt funkciójú épületek helyezhetők el (sport, 

szabadidő és turizmus). 

A módosítási igénynek megfelelően a építési övezet jelét (Ki) nem kell megváltoztatni, csak a szabályozási tervlapon felsorolt rendeltetési 

előírásokat kell kibővíteni „köznevelés, oktatás” funkcióval. 

Az óvoda telkének északi határán feltáró út kijelölése szükséges a parkolók megközelítésére, a Vízpart körúton a tervezett szállodához 

kapcsolódó csomóponton keresztül.  

A módosítás nem érinti a településszerkezeti tervet. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás jelentős. A biológiai aktivitási érték nem csökken. 

 

 
 

A joghatályos szabályozási  tervlap részlete A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete     
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Az óvoda telkének kialakításához készített telekosztási vázrajz  
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Légifelvétel 

Módosul:  

-- a szabályozási tervlapon az építési övezet rendeltetési előírásai kiegészülnek a „köznevelés, oktatás” funkcióval. 

-- a szabályozási tervlapon jelölésre kerül a telekosztási vázrajz szerinti feltáró út. 
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Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 15/2021.(I.25.) határozatával kezdeményezett 

módosítás: 
 

Módosítás tárgya: rendeltetési és építési övezeti előírások módosítása  19. 

Módosítás helyszíne: Szolnok, Krúdy Gyula utca 127. (hrsz.: 11662/2) és 129 (hrsz.: 11663/7) telkek 

 

Módosítás kezdeményezője: önkormányzati főépítész 

A módosítási igény leírása:  

A nevezett telkek építési övezeti besorolásának módosítása és egységesítése szükséges a városrész ellátását 

szolgáló új 5 csoportos óvoda épületének megvalósításához. Az előzetes számítások és tervek szerint a 

telekegyesítéssel kialakuló területen (kb. 4500 m2) elhelyezendő földszintes óvoda nettó alapterülete 1800 m2, 

épületmagassága max. 7,5 m. 

Önkormányzati főépítészi és tervezői vélemény: 

A módosítási javaslatban szeplő terület Szandaszőlős városrész központjában, a Lengyel Antal tér keleti oldalán, a Krúdy Gyula út és a 

Simon Ferenc utca-kereszteződésben található. A SZÉSZ szerint a telkek két különböző építési övezetbe tartoznak. 

-- A 11662/2 hrsz.-ú telek építési övezeti besorolása: Lke-41-34442, azaz kertvárosias lakó építési övezet, kertes, nem kialakult építészeti 

karakter, oldalhatáron álló beépítési mód, min. 500 m2 telekterület, max 30% beépíthetőség, 55% zöldfelületi fedettség, max. 4,5 m 

épületmagasság. 

-- A 11663/7 hrsz.-ú telek építési övezeti besorolása: Lke-40-05442, azaz kertvárosias lakó építési övezet, kertes, kialakult építészeti karakter, 

kialakult beépítési mód, min. 720 m2 telekterület, max 30% beépíthetőség, 55% zöldfelületi fedettség, max. 4,5 m épületmagasság. 

A SZÉSZ 28.§ (3) bekezdésében az alábbi előírást is érvényesíteni kell: 

„A 4-es és 5-ös építési karakterű építési övezetben, ha az egyedi telek területe az építési övezetben előírt legkisebb telekterület kétszeresét 

meghaladja, akkor a beépítési % számításánál a kétszeres telekterület feletti telekterületet figyelmen kívül kell hagyni” Ennek az előírásnak 

figyelembevételével ezen építési övezet telkein min. 432 m2 lehet a beépíthető földszinti épületterület. 
 

A módosítási igény szerint a 11662/2 és a 11663/7 hrsz.-ú telkeken a javasolt építési övezet, amelyen a kívánt óvoda elhelyezhető: Vt-21-

18554, azaz településközponti vegyes  építési övezet, vegyes nem kialakult építészeti karakter, szabadonálló telepszerű beépítési mód, min. 

2000 m2 telekterület, max 40% beépíthetőség, 45% zöldfelületi fedettség, max. 7,5 m épületmagasság. 

A Simon Ferenc utca menti, az 11663/7 hrsz. telektől keletre eső 4 teleknél az egységes szabályozás érdekében, a tőlük északra eső Lke-41-

34442 jelű építési övezet alkalmazását javasoljuk.  

A Simon Ferenc utca és Krúdy Gyula utca szabályozási szélességének korrekciója a jelenlegi, kiépült állapotot követi. A tömbbelsőben a 

Deák Ferenc utca kialakított szakasza jelölésre kerül, a tovább építéshez, ill. a vele nyugati irányban párhuzamos lakóutca megvalósításához 

szükséges terület építési korlátozás alá eső területrész formájában biztosított. 

 

A módosítás érinti a településszerkezeti tervet. 

Környezeti hatásokat nézve a módosítás jelentős, egyrészt a gépkocsi forgalom növekedése, másrész az építészeti megjelenés miatt.  

Ez utóbbi, illetve az ellátottsági viszonyok javítása következtében a hatás kedvező. A biológiai aktivitási érték csökken. A pótlásáról 

gondoskodni kell. A módosítások összességében az aktivitási szint nem fog változni. 

 

 
 

A joghatályos településszerkezeti tervlap részlete A módosítás szerinti településszerkezeti tervlap részlete 
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A joghatályos szabályozási tervlap részlete A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 

 

Légifelvétel 

Módosul: 

-- a településszerkezeti tervlapon a területfelhasználás: Lke              Vt 

-- a szabályozási tervlapon az építési övezet: Lke- 40-05442, Lke-41-34442              Vt-21-18554,  

Lke-40-05442               Lke 41-34442 

-- a szabályozási tervlapon az építési övezet határa 
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2. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSE  
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Telekmorfológia és telekméret vizsgálat (1.14.2.1 fejezet kiegészítése) 
 

A 5. sz. módosítási javaslatokhoz (Szolnok Bajcsy-Zsilinszky út 2 hrsz.4861/4 telek) 

A jelölt telken bölcsődét és előkészítő konyhát kívánnak elhelyezni. Az elhelyezéshez szükséges az övezethatár és a 

közterület módosítása a feladat. A kérdéses telek két korábbi telek egyesítésével alakítható ki, melyet a telekrendezési 

vázlat jelöl. A közterület a jelenleg kialakult helyzet legalizálását jelenti. 

  

Telekrendezési vázrajz Javasolt szabályozási terv részlete 

 

Az összevont telekre kerülne a két épület. A Bölcsőde 

megközelítése közterületről a Bajcsy-Zsilinszky út felöl 

történne. Az előkészítő konyha közterületi megközelítése 

a (4875/5,6) telkek felhasználásával történne. 

A tervezett beruházás helyszínrajza  

 

A 7. sz. módosítási javaslatokhoz (Szolnok, Tószegi út, 5488/3,5,7, 5489/1-2 hrsz.-ú telkek): 

vizsgált jellemzők vizsgált telkek 

5488/3 5488/5 5488/7 5489/1 5489/2 

teleknagyság m2 5599 5656 279 1813 2798 

jelenlegi beépítettség % 21,25 40,09 0 47,54 31,12 

A joghatályos szabályozási terv szerinti építési övezet: Gipe-21-17665, a tervezett építési övezet Ga-20-06665,  

-- azaz a kialakítható teleknagyság 900 m2. A további telekosztásokhoz feltehetőleg magánutak kialakítására lesz 

szükség. 

-- azaz a kialakítható a beépíthetőség mértéke 50%. A jelenlegi beépítettségeket a táblázat tartalmazza. 

 

A 8. sz. módosítási javaslathoz (Szolnok, Bánki Donát utca 1937/113 hrsz. telek): 

-- A teleknagyság: 94872 m2 
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-- a jelenlegi beépítettség: 22,73% 

A joghatályos szabályozási terv szerinti építési övezet: Gipz-21-1X5X5(VE), 

-- azaz a kialakítható teleknagyság sajátos előírások szerint 20 000 m2 

A jelenlegi telekméret az előírásokkal összhangban van. 

-- azaz a kialakítható beépíthetőség mértéke korábbi felmentéssel 40%.  Ezt kívánják 50%-ra módosítani. 

A módosítási indoklásokat az 5. fejezet: a „Környezetalakítás terve” 8. módosítási pontja tartalmazza. 

 

A jelenlegi beépítettség mértéke a légi felvételi állapot szerint 
 

A 13. sz. módosítási javaslathoz (Szolnok, Vízpart körút, 16468/6 hrsz. telek): 

vizsgált 

jellemzők 

a jelenlegi telkek vizsgálata a 16468/6 hrsz. telek folyamatban lévő felosztása szerinti telkek 

vizsgálata 

 0647/3 (0647/2) 16468/6 16468/102 16468/103 (16468/101) 16468/100 16468/99 

teleknagyság m2 3116 1976 29715 7260 6828 1253 8546 5828 

jelenlegi 

beépítettség % 

0 0 0 0 0 0 0 0 

A joghatályos szabályozási terv szerinti építési övezet: Ki-21-18X42,  

-- azaz a kialakítható teleknagyság min. 2000 m2. A tervezett óvoda telke 9500 m2. Ennek megfelelően a telekméret 

szabályozáson nem kell változtatni. 

-- azaz a kialakítható a beépíthetőség mértéke 10%. A jelenlegi beépítettségek 0%. A tervezett óvoda beépített területe 

790 m2 körüli lesz. A 10%-os előírásnak megfelel, így ezen az előírt értéken sem kell módosítani. 

 

A 19. sz. módosítási javaslathoz (Szolnok, Krúdy Gyula utca 127, 11662/2, 11663/7 hrsz. telek): 
 

 

A módosítást a tervezett óvoda építése teszi szükségessé. A 

problémát az okozza, hogy a jelenlegi óvoda működését az építés 

során is biztosítani kell. A jelenlegi telek méretei nem elégségesek, 

ezért a szomszédos telkekkel való összevonás szükséges. 

A 11662/2 hrsz. telek területe: 1890 m2 

A szomszédos 1163 hrsz. telek területe: 2602 m 

A két telek eléri a szükséges kb. 4500 m2-t. 

A közterület átmeneti szabályozása szüksége, hogy a beruházás 

pénzügyi fedezete zavartalan legyen. Az új óvoda megépülte után az 

jelenlegi joghatályos közterületi állapot visszaállítható lesz. 
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3. A MÓDOSÍTÁSOK ÉTV. 7. §-SAL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
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Az alábbiakban az Étv7.§-ban meghatározott követelményeknek való megfelelését vizsgáltuk a módosítandó településszerkezeti 

tervnek a paragrafus egyes bekezdései mentén, a joghatályos terv szerinti 6. fejezet aktualizálásával, illetve kiegészítésével.  

 

A településrendezésnek csak egyik eleme a településtervezés, ezért az alábbiakban idézett követelmények csak akkor 

képesek maradéktalanul megvalósulni, ha a rendezés egyéb összetevőiben (mint a közigazgatásban, a fejlesztési 

beavatkozásokban, a városgazdálkodásban) egyaránt képesek hatni, illetve érvényesülni. 

A többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (1) 

bekezdése kimondja, hogy 
„A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének, és a település versenyképességének javítása 

érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése 

az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdek összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek 

gyarapítása és védelme, valamint az erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése”  

(2) bekezdés kimondja, hogy 
„A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő felhasználását a jogos 

magánérdekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni 

„a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét,” 

Szolnok népessége a tíz évvel ezelőtti vizsgálati állapothoz mérve romlott. Vitalitási indexe kedvezőtlenebb lett. 

Ennek következtében előtérbe került a fiatalok megtartásának, betelepítésének programja. Ezt a célt szolgálja, hogy 

a Mester úti volt laktanya telkének jelentős része, a fiatalok számára építendő szociális lakásokat befogadó lakóterület 

lesz. Ezt a célt szolgálja a Széchenyi városrész települési környezetének javítása, a közösségi területek rendezése is. 

A város fiatal népességének jelentős hányada itt lakik. A város lakóterületének kihasználtsága miatt is fontos a 

lakóterület népességének, ezen belül is a fiatalok megtartás.  

A város népessége az utóbbi években csökkenő tendenciát mutat. A távlati cél a jelenlegi lakónépesség körüli szám 

(kerekítve 72 000) megtartás. Az újonnan kijelölt lakóterületek a minőségi lakásfejlesztést szolgálják.  
-- A 2020-évi I. részmódosítások a szolgáltatási szintek és a lakhatási körülmények javításával segítik a népesség megtartását. 

„b) a népesség fizikai, szellemi, lelki igényit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos személyek 

igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és üdülés, valamint a civil szervezetek, egyházak működési feltételeinek 

lehetőségeire,” 

A teljes körű felülvizsgálat keretében, összhangban a jóváhagyott hosszútávú fejlesztési koncepcióval és az integrált 

városfejlesztési stratégiával, a javasolt tervi megoldások lehetővé teszik a belváros intézményi ellátottságának 

fejlesztését, a városrészközpontok, valamint a vonzáskörzet népességének kereskedelmi ellátottságát is javító városi 

fogadóterületek, városkapuk kiépítését.  

A városrészek mai rekreációs területi ellátottsága egyenetlen, akárcsak a városrészek zöldfelületi ellátottsága. Ezen 

kíván javítani a terv, amikor újabb rekreációs területet nyit a Milléri csatorna környékén. A korábban idetelepült 

szabadidőközpont, lovarda és agyaggalamb lövészet környékének kibővítésével városrészi, de városi szintű további, 

pihenési célokat szolgáló (sport, üdülő, állatkerti) létesítmények számára jelöl ki területeket.  

A MÁV sporttelep továbbfejlesztését, átépítését határozta el az IVS. Regionális testnevelési és sportközpont, 

valamint strand és egészségügyi központ fog épülni. Ennek megfelelően a településrendezési tervi felülvizsgálat 

során a központok környezetének rendezésére, valamint a környezetbeilleszkedő építés szabályozására tettünk 

javaslatot  

A Tiszaliget rekreációs funkciója erősödni fog, ha sikerül a termál és sportközpont kiépítése, a meglévő sportterületek 

felújítása. A Belváros és a Tiszaligeti gyalogos és kerékpáros összekapcsolását megteremtette az új gyalogos és 

kerékpáros Tisza híd. 

A Belváros gyalogos közterületeinek bővítése rendezési cél. Ezért a terv a Szapáry út részbeni gyalogosítását tervezi, 

és ezzel a Belvárost behálózó gépjárműforgalomtól mentes közösségi terek rendszerének kiépítését segíti elő. E 

területek, akár az elmúlt évben megvalósított Kossuth téri gyalogos fórum a közösségi összejövetelek színhelye lesz 

és segíteni fogja a civilszervezetek szerepének növekedését, a városhoz való tartozás érzésének erősítését. 

A vizsgálati anyagban kimutattuk a város vizuális fejlesztésre szoruló területeit, pontjait. E területek a rendezési 

beavatkozások színhelyei, ahol a szabályozási tervben fokozott gondot fordítottunk a környezeti elemek 

szabályozására.  

A településekben az egyházak működési feltételei biztosítottak. Minden városrészben van egy, illetve több felekezet 

esetén kettő vagy három templom is. A templomok általában a városrészközpontok meghatározó építészeti elemei 

lehetnek. Törekedtünk arra, hogy a közösségi terek központi épületeivé váljanak. 
-- A 2020-évi I. részmódosítások áttételesen segítik a fenti követelményeket. 

„c) a helyi lakosság identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának megőrzését,” 

A településrendezési tervekben kiemelt feladat volt a helyi lakosság identitását erősítő környezeti feltétételek 

rendezési eszközökkel való javítása. Ennek érdekében törekedtünk az összefüggő gyalogos utcák, terek rendszerének 

kialakítására, melyek a közösségi élet fórumai lehetnek. 
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Az alátámasztó munkarészek önálló fejezete foglakozik a települések épített örökségével, a régészeti és építészeti 

értékek megőrzésével. A tájrendezési fejezet pedig a tájképi értékekre hívja fel a figyelmet. A településrendezési 

terveken, mind a településszerkezeti tervlapon, mind a szabályozási tervlapokon jelöltük a védelem objektumait. A 

Szapáry út e tekintetben kitüntetett jelentőségű, mert számos értékes szecessziós épülettel rendelkezik. Ezért is 

fontos, az út közösségi célú átépítése, hogy az a város humanizált területeinek részévé váljon, mert mind a városlakók, 

mind az idegenforgalom számára növelni fogja a város presztízsét. 
-- A 2020-évi I. részmódosítások áttételesen segítik a fenti követelményeket. 

 „d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek teremtésének 

érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, a közműellátás, különösképpen az energia- és vízellátás, 

a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és-kezelés, valamint a nyersanyaglelőhelyek biztosítását,” 

A településrendezési tervek felülvizsgálata során a felsorolt összes követelménnyel számoltunk. Az alátámasztó 

munkarészek ezt a komplex szemléletet tükrözik. 

A helyi gazdaság fellendítése érdekében újabb gazdasági területek kijelölését javasoltuk, a belterület alulhasznosított 

területein (pl. MÁV területeken). A külterületeken újabb gazdasági területek kijelölésére is sor került, új 

munkahelyek teremtése érdekében. 

Szolnok közműellátottsága csaknem teljes, Az alátámasztó munkarészek bemutatják az új fejlesztési területek 

közműellátottságának feltételeit és megoldását.  
-- A 2020-évi I. részmódosítások áttételesen segítik a fenti követelmények érvényesülését. 

„e) a helyi társadalmi-gazdasági infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését,” 

A fejlesztési koncepció és az IVS erre a követelményre fejlesztési feladatokat, programokat irányozott elő. A 

településrendezési tervek felülvizsgálata során a környezeti, az intézményi ellátottsági egyenlőtlenségek enyhítésére 

törekedtünk, amikor környezeti színvonalbeli különbségek felszámolására irányuló szabályozási tervi megoldások 

és előírások születtek. Ilyenek a Törteli utca és a Tüzér utcai erősen szlömös területek átépítésének, felszámolásának 

rendezési elhatározásai. A városrészek intézményellátottságának különbségeit a szükséges területek biztosításával és 

megfelelő övezeti besorolásokkal teremtették meg a településrendezési tervek.  
-- A 2020 évi I. sz. részmódosítások áttételesen érintik a fenti követelményeket, a módosítások megfelelnek a követelményeknek. 

„f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását,” 

A közlekedési hálózatok fejlesztésénél különös gondot fordítottunk arra, hogy a közlekedés a tervezési távlatban a 

lehető legkisebb kényszerrel, azaz a lehető legrövidebb úton bonyolódhasson. Ezért tettünk javaslatot a gyűrűs 

városszerkezet kialakítására, hogy a munkahelyek illetve a külső városrészek felesleges utak megtétele nélkül, a 

belső városrészek zavarása nélkül, jól megközelíthetők legyenek. Az M4-es autópálya építése esetén a mai 4. számú 

országos főút városi forgalom lebonyolítására a mainál jobban igénybe vehető lesz. Távlatban további két Tisza híd 

építését javasolja a terv. A két híd megépítése a gyűrűs városszerkezet kialakításának feltétele. 

Szolnok belterülete geometriailag nem alkot tömör egységet, erősen tagolt. Az említett gyűrűs úthálózat mellett 

további, külső városrészeket felfűző úthálózatra is szükség lesz. Ezt az igényt szolgálja a Thököly út melletti volt 

laktanya területén átvezetendő külső gyűrű, mely a Széchenyi lakóterületet fogja összekötni az észak – nyugati 

városrész gazdasági területeivel. Ugyancsak javítani fogja az Alcsi-szigeti üdülőterület elszigeteltségét, ha déli 

csatlakozást kap a mai 442 számú országos főúttal a vízparti körút. 

Fontos közlekedésfejlesztési igény a gazdasági területek és az országos közlekedési hálózatok kapcsolatának javítása. 

Ennek érdekében szükséges a Körösi út meghosszabbítását és a 4. számú főúttal kétszintes csomópont építését 

előirányozni. Ugyancsak ezt a célt szolgálná a Körösi út és a jelenlegi 32. számú országos főút Barázda utcán át 

történő összekötése. 

A gazdasági területek külső megközelítést szolgáló újonnan tervezet utak a város belső területeinek teherforgalomtól 

való mentesítését szolgálják. A közlekedési hálózatok fejlesztésére vonatkozó további javaslatok részletezését az 

alátámasztó munkarészek közlekedés fejezete tartalmazza. 

Az újrahasznosított MÁV területeket feltáró utak elősegítik a várostestbe ékelődő közlekedési utakkal nem 

megközelíthető területek feltárását, a zárványterületek beszűkülését. 
-- A 2020 évi I. sz. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket 

„g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit,” 

Az egészséges lakókörülmények kialakítása és a népesség biztonságának javítása érdekében a tervezett 

beavatkozások többirányúak: 

-- A közlekedési hálózati elemek olyan kialakítása, mely a lakóterületek mai közlekedési terhelését csökkenti, 

ugyanakkor javítja a városrészek közötti megközelítési viszonyokat a lakóterületek, munkahelyek város belső 

területeit elkerülő közlekedési kapcsolatát. Ennek érdekében tettünk javaslatot a gyűrűs városszerkezet 

továbbfejlesztésére. A gyorsforgalmi utak, különösen az M4-es megépítésével a jelenlegi 4. sz. út szerepe változni 

fog. Jobban igénybe vehető lesz a városi belső forgalom számára. A gyűrűs szerkezet fontos elemei a tervezett keleti 

és a Csáklya utcai Tisza-hidak. A tervezett szerkezettel tehermentesíthető lesz a Belváros, azon belül az Ady Endre 

út, és végső soron a Szántó körút, mely nagykiterjedésű lakóterületeket vág ketté, továbbá csökkeni fog az Alcsi 

városrészben a Városmajor utcai lakóterületek zavaró forgalma is. 
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-- A meglévő és tervezett lakóterületek, amennyiben gazdasági területekkel határosak, a településszerkezeti terv és 

szabályozási terv védőfásítást, illetve véderdősáv kijelölését tartalmazza.  

-- Új lakóterületeket minden esetben olyan helyen jelöltünk ki, ahol a környezeti  adottságok kedvezőek. 

Ilyenek az Alcsi városrész keleti, természet közeli területei, a Mester úti laktanya ma még beépítetlen telekrésze, 

Széchenyi városrésztől északra az erdőterületekhez csatlakozóan, valamint a Szandaszőlős tömbbelsői és a 442 sz. 

főúttól keletre eső volt kiskerti területek, valamint a Tisza irányú bővítési területek. 

-- Az új gazdasági területek kijelölésénél már korábban is szempont volt, hogy a környezetet szennyező, terhelő ipari 

telephelyeket az uralkodó északi – nyugati széljárás miatt a város belterületének déli részén kell kijelölni. Az 

északkeleti, ma még nagyrészt beépítetlen, de gazdasági célokra kijelölt területekre csak környezetet nem szennyező 

tevékenységeket szabad telepíteni. A felülvizsgálat és a részmódosítások során is ezt az elvet követtük és javasoltuk 

a szabályozásban megvalósítani.  

-- A MÁV területek hasznosítása során, azok különleges közlekedési építési övezetbe sorolásánál figyelembe vettük 

a környező lakóterületek egészségügyi, környezetvédelmi szempontjait. A módosításokkal a környezeti terhelés 

összességében nem növekszik. A P+R parkoló kijelölése miatt szükséges a lakóterület felé védő zöldterület 

kijelölése. Valamint javasoljuk, hogy hanggátló fal épüljön a parkoló határán a lakóterület felé. A lakosság 

munkaellátottságát, az egészséges munkakörülmények megteremtését a MÁV területek gazdasági célú hasznosítása 

segíteni fogja.  
-- A 2020 évi I. sz. részmódosítások áttételesen érintik a fenti követelményeket, a módosítások megfelelnek a követelményeknek.. 

 „h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és régészeti örökség védelmét, 

felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), továbbá az ingatlanról feltáruló 

kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos beépítését ne akadályozza,” 

Az alátámasztó munkarészek önálló fejezete foglakozik a települések épített örökségével, a régészeti és építészeti 

értékek megőrzésével. A tájrendezési fejezet pedig a tájképi értékekre hívja fel a figyelmet. A településrendezési 

terveken, mind a településszerkezeti tervlapon, mind a szabályozási tervlapokon jelöltük a védelem objektumait. A 

Szapáry út e tekintetben kitüntetett jelentőségű, mert számos értékes szecessziós épülettel rendelkezik. Ezért is 

fontos, az út közösségi célú átépítése, hogy az a város humanizált területeinek részévé váljon, mert mind a városlakók, 

mind az idegenforgalom számára növelni fogja a város presztízsét. 
-- A 2020 évi I. sz. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket. 

 „i) a környezet-, a természetvédelem- és a tájvédelem szempontjait”, 

„j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a 

klíma és az élővilág védelmére,” 

Az alátámasztó munkarészek két fejezete foglalkozik a környezetvédelemmel és a természeti táji értékek védelmével. 

A Tisza a város sajátos természeti, táji, városképi értéke. Kevés város büszkélkedhet azzal, hogy a természeti 

környezet a város legbelsőbb területeivel közvetlen érintkezik. A terv ennek kihasználására és megőrzésére 

törekedett. Régi szándék, hogy a Tisza árvizektől nem mentesített, vagy csak részben mentesített területeit eredeti 

állapotukban meg kell őrizni, illetve csak megkímélt módon, a természeti, táji értékek megtartása mellett szabad 

rekreációs célokra igénybe venni. A Szandai rét eredetileg csak rekreációs célokat szolgált volna. A bevásárlóközpont 

idetelepítésével ez a nagyvonalú törekvés sérült. A bevásárló központ melletti még nem beépített, önkormányzati 

területet a terv csak rekreációs célra jelöli. A HM sport repülőtér jelenlegi funkciója még fenntartja a távlati 

lehetőségeket. Ez lehet a város jövőbeni nagy rendezvényi területe, ahol minimális beépítettség mellett a környezeti 

feltételek, a szabadidős tevékenységek betelepítésére is kedvezőek. Ez esetben is alapkövetelmény kell, hogy 

maradjon a természeti és táji környezet sértetlen megőrzése. A jelen terv a sportrepülőtér hosszútávú 

fennmaradásával számolt. 

A város közigazgatási területén halad át távlatban az M4 autópálya, mely a város jobb külső megközelíthetőségének 

és ezzel gazdasági fejlődésének alapfeltétele. A nyomvonal azonban az alföldi táj egy jellegzetes darabját szeli át és 

ezzel átalakítja annak értékeit is. A város felöl összefüggő, autópályát követő fásítást javaslunk előírni, elsősorban 

az északi lakóterületeket érő levegőszennyeződés elleni védelem érdekében. Az autópályáról feltáruló alföldi táj 

látványát az északi oldal szaggatott fásításával lehetővé kell tenni. Szolnok beépítet területeit porszennyezés éri a 

mezőgazdasági területek felöl. Ezért irányoztunk elő a belterület, illetve a külterületek beépítésre szánt területei körül 

védőfásítást. Ez egyben a klíma javítását is szolgálni fogja. A városban kevés a parkosított zöldfelület. Az utóbbi 

években a beépített területek a belterületen belül növekedtek és a zöldfelületek, sportterületek csökkentek. Ennek 

ellensúlyozására, a fenntartási, városüzemeltetési problémák mellett is, újabb zöldfelületek kijelölését javasoljuk, 

amelyek szintén a helyi klímaviszonyok javításához járulhatnak hozzá. Ezt a törekvést erősítheti a használaton kívüli 

MÁV területek újrahasznosítása során telepítendő zöldfelületek is. 

A fenti törekvések az élővilág védelmét is szolgálják. Törekedtünk arra, hogy a tervezett területfelhasználásokkal 

folyamatos élőhelyi láncolatok alakuljanak ki.  
-- A 2020 évi I. részmódosítások figyelembe vették a fenti követelményeket. A biológiai aktivitási szint a tervezett területfelhasználási 

változások miatt összességében nem fog csökkenni. 

 „k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást,” 
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A termőfölddel való takarékos gazdálkodást szolgálta, hogy külterületi termőföld, beépítésre szánt területté való 

átminősítését csak elengedhetetlenül szükséges mértékben javasoltunk. Ez a Milléri csatorna környéki rekreációs 

terület kijelölésénél, Piroskai út menti Ipari Park mintegy 300 ha-os terület bővítésénél, és az M4 bevezető szakasza 

menti gazdasági terület kijelölésénél történt. Ezeket a zöldmezős gazdasági területi fejlesztéseket a kedvezően 

alakuló külső közúti megközelítési viszonyok generálják. A déli városrész ipari parkja betelt, az északi tervezett 

gazdasági területek helyzete kiváló az autópálya megépítésével.  

A területekkel való takarékos gazdálkodás elvét érvényesítettük azzal is, hogy a belterületi alulhasznosított, illetve 

használaton kívüli területek ésszerű felhasználására törekedtünk. A város belterületén mintegy 630 ha ilyen terület 

állt rendelkezésre, köztük a MÁV használaton kívüli területei, a belterületnek csaknem 16 %-át teszik ki. A 

településszerkezeti terv területfelhasználása szerint a területek felhasználása a mainál arányosabbá, a 

városgazdálkodás szempontjából ésszerűbbé vált. 
-- A 2020 évi I. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket. 

 „l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét,”  

Szolnok és térsége termálvizekben gazdag. Természeti adottságokra épülő gyógyászati hasznosításra Szolnokon van 

lehetőség. Termál kutak működnek a Tisza part mentén, a belvárosi oldalon (a volt Damjanich uszoda telkén és a 

Tisza szálló telkén) és Tiszaligetben a termálstrand területén. A termálvizet jelenleg hasznosítja az említett szálló és 

a Tiszaligeti termálstrand. A hasznosítás kibővítését tervezi a város a Tiszaligeti termálközpont és gyógyszállók 

építésével. Itt a jelenleg működő strand épülne át élményfürdővé és kis-alapterületű, a természetes értékeket és a 

termálvizet kihasználó fürdőrészleggé. A településrendezési tervek területfelhasználása és építési övezeti besorolása 

lehetővé teszi a tervezett létesítmények elhelyezését. A szabályozási terv a termálközpont környékén gyógyszállók 

építését is lehetővé teszi (szállodák, kemping). 
-- A 2020 évi I. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket. 

 „m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit,” 

Szolnokon kiemelt fontosságú honvédelmi területek vannak. A HM véleményének megfelelően alakítottuk a 

honvédelmi területek területfelhasználását. A Thököly út menti laktanya bár még HM kezelésben van, de a városi, 

illetve gazdasági célú felhasználáshoz hozzájárultak. A katasztrófavédelem szempontjait a közlekedési hálózat 

tervezett fejlesztése maradéktalanul érvényesíteni tudja. A városra vonatkozó vízügyi és árvízvédelmi szakvéleményt 

beszereztük, ennek figyelembevételével készítettük el az árvízvédelmi javaslatot, és ezek területfelhasználási és 

szabályozási konzekvenciáit érvényesítettük. Az árvizekkel veszélyeztetett területeken beépítésre szánt területeket 

nem jelöltünk kiilletve, ha igen, mint a Sport utca és környékén az építés feltételéül az árvízvédelem kiépítését 

jelöltük meg. 
-- A 2020 évi I. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket. 

 „n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit” 

Szolnokon három homokbánya működik. A szénhidrogén kitermelés megszűnt, de négy nyilvántartott szénhidrogén 

bányatelek van, a Körös szénhidrogén megjelölésű kutatási terület a közigazgatási terület egészét lefedi. 

A bányatelkeket a településrendezési tervek különleges bánya övezetbe (Kb. jelű) sorolják. 
-- A 2020 évi I. rész módosítások nem érintik a fenti követelményeket. 

 „o) infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását,” 

Törekedtünk a meglévő infrastrukturális adottságok, lehetőségek kihasználására. Ennek részleteit a közlekedési és 

közmű alátámasztó munkarészek kifejtik. 

A megújuló természetes erőforrások közül Szolnokon igen jók a napenergia kihasználásának lehetőségei. A 

Széchenyi városrészben a fűtőmű szoláris hőtermelésének kialakítását az IVS tervbe vette. Rendezési tervek ennek 

feltételeit szabályozási oldalról biztosítják. 
-- A 2020 évi I. részmódosítások említésre méltóan nem érintik a korábbi infrastruktúrákat. 

„p) a zöldfelület-, környezet, és természetkímélő fejlesztések támogatása 

A fejlesztési koncepció és az IVS kiemelten foglakozik a városi arculatfejlesztéssel, és ezen belül a fenntartható 

„Zöldváros Program” megvalósításával. A rendezési tervek ezzel összhangban jelölték ki a zöldfelület fejlesztés 

területeit, illetve a kötelező zöldfelület telepítés szabályait. 

A környezet, és természetkímélő fejlesztések a közlekedési rendszerek a már említett gyűrűs szerkezeti átalakítása, 

valamint a beépítésre szánt területek körüli beépítésmentes területek kijelölése, továbbá az összefüggő zöldfelületi 

hálózat kijelölése. 
-- A 2020 évi I. részmódosítások érintették a biológiai aktivitási értéket, de ezek ellensúlyozására javaslatot tettünk. 
A többször módosított az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) 

bekezdése kimondja, hogy 
„(2) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése – különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a felszíni és felszín 

alattivizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való takarékos bánás – érdekében az 

alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni:” 

„a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint 

csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az 

adottságok és lehetőségek szerinti figyelembevételével,” 
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Az alátámasztó munkarészek részletesen foglalkoznak az árvíz, a belvíz és a csapadékvíz elvezetés problémáival. A 

csapadékvíz részbeni összegyűjtésére és helyben tartására helyi építési szabályozás keretében előírást javasoltunk 

rögzíteni. Az előírás normatív módon javasolja a csapadékvizek hasznosítási kötelezettségét előírni. 
-- A 2020 évi I. sz. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket. 

 „b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai aktivitás értéke 

az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet,” 

A biológiai aktivitás értéket a településszerkezeti terv változási lapja alapján számítottuk. Részletes adatokat a 

tájrendezési fejezet 8.1.7 alfejezete tartalmazza. Az újonnan tervezett erdők pótolni tudják az újonnan kijelölt 

gazdasági területek miatti veszteségeket. 
-- A 2020 évi I. részmódosítások érintik a fenti követelményeket. A biológiai aktivitási érték számítását a módosítandó 

településszerkezeti tervet jóváhagyandó határozat 6. sz. melléklete tartalmazza, mely alapján a módosítások nem csökkentették az 

aktivitási szintet.  
 

Biológiai aktivitásérték 

a joghatályos terv szerint:  

-- a vizsgált érték összesen: 77345,838 

-- a fajlagos érték: 4,130 

a 2021 évi I. sz. részmódosítás. szerint: 

-- a vizsgált érték összesen:  

77365,872 (1. alt), 77366,632 (2. alt.) 

-- a fajlagos érték: 4,131 
 

„c) A települések beépítésre szánt területinek összességét, ott ahol, az fizikailag lehetséges, beépítésre nem szánt terültekből álló 

gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése érdekében,” 

A belterület és a belterülethez csatlakozó beépítésre szánt területek körül a korábbi joghatályos szabályozási tervek 

200 m-es beépítésmentes gyűrűt jelöltek, melyre vonatkozó előírásokat is tartalmazott a helyi építési szabályzat. 

2017-ben a testület törölte a 200 m-es sávot és a rávonatkozó előírásokat. 
-- A 2020 évi I. sz. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket. 

„d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a termőföld védelméről szóló 

törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőföld-területek jelölhetők ki,” 

A korábbiakban már ismertettük, hogy három külterületi beépítésre szánt terület bővítésére kerül sor összesen 

mintegy 390 ha kiterjedéssel. A jóváhagyott Fejlesztési Koncepció és az IVS e terülteken a fejlesztéseket már 

elhatározta. Ezekkel összhangban jelölik a településrendezési tervek az új beépítésre szánt területeket. A tervezett 

beépítésre szánt terület jogosságát az adja, hogy a rendeltetésre álló gazdasági és rekreációs célú területek már 

beteltek. Az új munkahelyek teremtése kiemelt fejlesztési cél, és emiatt szükséges új gazdasági területek kijelölése. 

Az igénybeveendő területeken a mezőgazdasági területek termőképessége gyengébb minőségű.  

-- A 2020 évi I. sz. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket. 

 „e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már 

beépítésre kijelölt terültén belül nincs megfelelő terület.” 

A gazdasági terültek fejlesztése Szolnok fejlesztése szempontjából kiemelt feladat. A Településfejlesztési Koncepció 

és az Integrált Településfejlesztési Stratégia jelentős területfejlesztéseket határozott el. A településrendezési tervek 

arra törekedtek, hogy a területek igénybevétele ütemezetten történjen meg, azaz mindkét újonnan kijelölt gazdasági 

terülten meghatározta a beépítés irányát. 
-- A 2020 évi I. sz. részmódosítások nem érintik a fenti követelményeket. 
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4. A MÓDOSÍTÁSOK HOSSZÚTÁVÚ FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL, IVS-EL ÉS 

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELETTEL VALÓ ÖSSZHANGJÁNAK IGAZOLÁSA 
 

 

 

 

 

   



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020 ÉVI I. RÉSZMÓDOSÍTÁSÁVAL EGYBESZERKESZTETT DOKUMENTÁCIÓ 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                 31                                                                                    2021                VÁTERV95 

 

4.1 Szolnok Város Hosszútávú Fejlesztési Koncepciójával való összhang igazolása 
 

A Hosszútávú Fejlesztési Koncepciót a város képviselőtestülete 2014-ben 2015/2014.(IX.25,) számú közgyűlési 

határozatával hagyta jóvá. A koncepció tíz főirányt határozott meg. A főirányok alatt stratégiai célokat, részcélokat 

és intézkedési csoportokat jelölt meg. Az alábbi táblázatban a településrendezési tervek 2019 évi részmódosításánál 

megvizsgáltuk azok fejlesztési koncepció egyes intézkedési csoportjához való illeszkedését, azaz, hogy a jelen 

módosítások, illetve tervi javaslatok segítik-e vagy hátráltatják-e az egyes fejlesztési célokat.  
 

módosítási terület és a módosítás tárgya a fejlesztési koncepció stratégiai céljai 
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4. Szolnok, Gáz utca, 5490, 5485/2 

hrsz.-u telkek, feltáró út módosítása  

0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 

5. Szolnok Bajcsy-Zsilinszky út, 

4861/4 hrsz-u. telken tervezett 

bölcsőde építéséhez szükséges építési 

övezethatár módosítása és közút 

feltüntetése 

+1 0 0 +1 +1 0 0 0 0 0 

7. sz.: Szolnok, Tószegi út, 

5488/3,5,7, 5489/1-2 hrsz.-u. telkek, 

építési övezeti előírások módosítása 

0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 

8. sz.: Szolnok Bánki Donát utca 1., 

(hrsz.: 1937/113), építési övezeti 

előírások módosítása 

0 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 

10. sz.: a 37/2017.(XII.18.) 

önkormányzati rendelet szerinti 

Szolnok helyi településkép-védelmi 

terület, SZÉSZ 25. § módosítása 

+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. Szolnok, Vízparti körút 16468/6 

hrsz.-u. telek, rendeltetési előírások 

módosítása, feltáró út kialakítása 

+1 +2 0 0 +2 0 0 0 0 0 

19. Szolnok, Krúdy Gyula út 127, 

129. és 11662/2 hrsz.-u. telkek 

rendeltetési és építési övezeti 

előírásainak módosítása 

+1 0 0 +1 +1      

 
 

Jelmagyarázat 

+2 jelentősen segíti a stratégiai cél megvalósítását 

+1 kissé segíti a stratégiai cél megvalósítását 

0 nincs hatással a stratégiai cél megvalósítására 

A jelzés a fejlesztési cél segítésének mértékére nem utal.   
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4.2 Szolnok Integrált Városfejlesztési Stratégiájával való összhang igazolása 
 

Az 2019 évi településrendezési tervi módosítások kapcsán az összhang megteremtődött az IVS-el. Az alábbi ábrákon 

az akcióterülteket mutatjuk be. A pirossal jelzett nyíl jelzi az érintett akcióterültet. A fekete nyíl a módosítási területet 

jelöli. 

 

Az IVS-ben jelölt akcióterületek az érintett módosítási területek jelölésével 

5 

4 7 

19 

13 

8 
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A módosítási területek közül kettő az akcióterületekre esik, de közvetlen egyik sem tartozik a projekt-területekhez.  

módosítási terület és a módosítás tárgya érintett akcióterületek 
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4. Szolnok, Gáz utca, 5490, 5485/2 hrsz. telkek, feltáró út 

módosítása 

0 0 0 

5. Szolnok Bajcsy-Zsilinszky út, 4861/4 hrsz. telken tervezett 

bölcsőde építéséhez szükséges építési övezethatár módosítása és 

közút feltüntetése 

0 0 0 

7. sz.: Szolnok, Tószegi út, 5488/3,5,7, 5489/1-2 telkek, építési 

övezeti előírások módosítása 

0 0 0 

8. sz.: Szolnok Bánki Donát utca 1., hrsz.: 1937/113, építési övezeti 

előírások módosítása 

+1   

10. sz.: a 37/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet szerinti Szolnok 

helyi településkép-védelmi terület, SZÉSZ 25. § módosítása 

0 0 0 

13. Szolnok, Vízparti körút 16468/6 hrsz. telek, rendeltetési 

előírások módosítása, feltáró út kialakítása 

  +1 

19. Szolnok, Krúdy Gyula út 127, 129. és 11662/2 hrsz. telkek 

rendeltetési és építési övezeti előírásainak módosítása 

 +1  
 

Jelmagyarázat 

+1 akcióterületre esik és kapcsolódóan elősegíti a fejlesztési feladatot is 

0 nem esik az akcióterületre  
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4.3 A településkép védelméről szóló 37/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelettel való összhang igazolása 
 

Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül, hogy a 2020 évi részmódosítások mely részeit érintik a településképi 

rendeletnek, és azok összhangban vannak az előírások megvalósításában. 
a módosítás sorszáma, helye 

és tárgya 

a településkép védelméről szóló 37/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet 
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4. Szolnok, Gáz utca, 

5490, 5485/2 hrsz. telkek, 

feltáró út módosítása 

0 0 -- -- -- -- -- -- 0 

5. Szolnok Bajcsy-

Zsilinszky út, 4861/4 

hrsz. telken tervezett 

bölcsőde építéséhez 

szükséges építési 

övezethatár módosítása 

és közút feltüntetése 

0 + + -- -- -- -- -- 0 

7. sz.: Szolnok, Tószegi 

út, 5488/3,5,7, 5489/1-2 

telkek, építési övezeti 

előírások módosítása 

0 0 -- -- -- -- -- -- 0 

8. sz.: Szolnok Bánki 

Donát utca 1., hrsz.: 

1937/113, építési övezeti 

előírások módosítása 

0 0 -- -- (VE) -- -- -- 0 

10. sz.: a 

37/2017.(XII.18.) 

önkormányzati rendelet 

szerinti Szolnok helyi 

településkép-védelmi 

terület, SZÉSZ 25. § 

módosítása 

-- -- -- -- -- -- -- -- + 

13. Szolnok, Vízparti 

körút 16468/6 hrsz. telek, 

rendeltetési előírások 

módosítása, feltáró út 

kialakítása 

0 0 -- -- (KP) -- -- -- 0 

19. Szolnok, Krúdy Gyula 

út 127, 129. és 11662/2 

hrsz. telkek rendeltetési 

és építési övezeti 

előírásainak módosítása 

0 + -- + -- -- -- -- 0 

Jelmagyarázat: 

+ jelzés jelenti, hogy a módosítás miatt módosítani kell a településképi rendeletet 

0 jelzés jelenti, hogy a módosítás a településképi rendeletet érinti, és érvényesíteni kell a TK előírásait az épülettervezés és megvalósítás, és a 

használat során  

-- jelzés jelenti, hogy a módosítás a településképi rendeletet nem érinti 

(KP), (VE) jelenti, hogy melyik településképi szempontból sajátos előírási területbe tartozik a módosítási terület 
 

A vegyes karakterre vonatkozó előírások 
„18. § Ahol a vegyes karakter területek történelmileg kialakult értékes területekkel határosak, vagy a város arculatát meghatározó területeken, 

városkapuk mentén helyezkednek el, ott az alábbi követelményeket kell érvényesíteni: 
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a) A lakótelepek alközpontjainak egységes építészeti kialakítása, illetve átépítése, az alközpontokban kialakuló közösségi terek 

kedvező megjelenítése követelmény annak érdekében, hogy az így kialakuló fórumok a helyi társadalmak közösségformáló és 

identitást erősítő eszközei legyenek; 

b) A közkertek további beépítését akadályozni kell. A sematikus környezetet a növényzet gazdagításával kell feloldani.  

c) Az új gazdasági területek telephelyein követelmény, hogy a nagy alapterületű épületek kedvezőtlen klímahatása, és 

településképi hatása enyhüljön. Ennek érdekében a telephelyek határán véderdősávokat kell kijelölni, és az 1000 m2 –nél 

nagyobb, és 15° alatti hajlásszögű tetőfelületeket növényesíteni kell.” 

A kertes karakterre vonatkozó előírások 
„20.§ A kertes karakter területek védelmével a városrészek arculatát meghatározott zöldbeágyazott épületek utcaképet meghatározó jellegét 

meg kell őrizni. 

a) Ha az egyes telek területe az építési övezetben előírt legkisebb újonnan kialakítható telekterület kétszeresét meghaladja, akkor 

a beépítési % számításánál a kétszeres telekterület feletti területet figyelmen kívül kell hagyni, annak érdekében, hogy az 

utcaképben ne jelenjen meg az utca jellegzetes magasságú és tömegű épületeitől jelentősen eltérő, kirívó méretű épület. 

b) Új lapostetős épületkialakítás estén az utcaképi illeszkedést látványtervvel (utcakép tervvel) igazolni kell. 

c) Az oldalhatáron álló beépítési mód mellett a hagyományos fésűs-fogas utcára merőleges gerincű épületek elhelyezését. 

Keresztbe forduló épületszárnyat csak kellően széles teleknél indokolt alkalmazni, akkor is lehetőleg az utcavonaltól hátrább 

húzva;  

d) A homlokzatok színezésénél kerülni kell feltűnő és intenzív színeket. Javasolt a fehér vagy tört fehér színezés.  

e) A tetőtér beépítése esetén a térdfal magassága ne legyen 1,0-nél magasabb, mert aránytalan épülettömeget eredményez.  

f) Az ereszeket érdemes szabadonálló beépítés esetén 60-120 cm-ig túllógatni az épület külső falán, az épület napvédelme 

érdekében.  

g) A kerítések kialakításánál a természetes anyagok használatát (fa, kő, fém). A kerítések áttörtek legalább 50 %-ban legyenek. 

A kerítések magassági szabályozása is indokolt. Az utcai kerítés magassága ne haladja meg a 180 cm-t. Az oldalsó 

kerítéseknél lábazat lehetőleg ne legyen, hogy az élőhelyek egymással összefüggő rendszert alkothassanak.  

h) Az előkertek díszkertként legyenek kialakítva. 

i) A díszkertekben lehetőleg őshonos fák, bokrok kerüljenek telepítésére”  
 

 

A (VE) jelű településképi szempontból sajátos előírási terület előírásai 
„28. § Ipari park és Logisztikai Központ- 091/11 hrsz.-ú telek és környékére vonatkozó településképi követelmények: 

a) A tervezett távközlési és kábel TV hálózatokat földkábelbe, illetve alépítménybe helyezve földalatti vezetéssel kell megépíteni.” 
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A TK településképi szempontból meghatározó területek lehatárolása 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 

19 

4 7 

13 

5 
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5. A HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG 

BEMUTATÁSA 
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A hatályos településszerkezeti tervet az Önkormányzat Képviselő-testülete 60/2019.(II.28.) sz. közgyűlési 

határozatával hagyta jóvá. 

 

A 2020. évi részmódosítás I. módosítási helyszíneinek jelölése a joghatályos településszerkezeti tervlapon 
 

Az alábbi táblázatban bemutatjuk a módosítási témákat és azok hatályos településszerkezeti tervekkel, való 

egyezését. 

módosítási témák a területfelhasználások 

összehasonlítása 

módosítás  

nem, igen 

hatályos  módosítás 

szerinti  
4. Szolnok, Gáz utca, 5490, 5485/2 hrsz. telkek, feltáró út 

módosítása 
Gipe, Gksz, Va, 

Ev 

Gipe, Ga, Va 

Ev 

igen 

5. Szolnok Bajcsy-Zsilinszky út, 4861/4 hrsz. telken tervezett 

bölcsőde építéséhez szükséges építési övezethatár módosítása és 

közút feltüntetése 

Ln Ki, Lk igen 

7. sz.: Szolnok, Tószegi út, 5488/3,5,7, 5489/1-2 telkek, építési 

övezeti előírások módosítása 
Gipe, Gksz, Va, 

Ev 

Gipe, Ga, Va 

Ev 

igen 

8. sz.: Szolnok Bánki Donát utca 1., hrsz.: 1937/113, 

építési övezeti előírások módosítása 
1 alt. Gipz Gipz nem 
2. alt. Gipz Gipe igen 

10. sz.: a 37/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet szerinti 

Szolnok helyi településkép-védelmi terület, SZÉSZ 25. § 

módosítása 

-- -- -- 

13. Szolnok, Vízparti körút 16468/6 hrsz. telek, rendeltetési 

előírások módosítása, feltáró út kialakítása 
Ki Ki nem 

4,7 

13 

8 

19 

5 
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módosítási témák a területfelhasználások 

összehasonlítása 

módosítás  

nem, igen 

hatályos t módosítás 

szerinti  
19. Szolnok, Krúdy Gyula út 127, 129. és 11662/2 hrsz. telkek 

rendeltetési és építési övezeti előírásainak módosítása 
Lke Vt igen 
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6. SZAKÁGI JAVASLATOK 
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6.1 A tájrendezési séma pontosítása 
 

A sémát a 4. sz. módosítás (Gáz utca 5490, 5485/2 hrsz.-ú telkek feltáró út módosítása) és a 7. sz. módosítás 

(Tószegi út 5488/3,5,7 5489/1-2 hrsz.) érinti. Az árvízvédelmi terület megvalósítása során a joghatályos tervtől 

eltérően történt. A beépítésre szánt terület csökkent és az erdőbe sorolható terület növekedett. 
 

 

Tájrendezési séma, a módosítás jelölésével 
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6.2 A zöldfelület-fejlesztési javaslat pontosítása 

-- Zöldfelületi séma pontosítása 

A sémát a 4. sz. módosítás (Gáz utca, 5490, 5485/2 hrsz. telkek, feltáró út módosítása) és a és a 7. sz. módosítás 

(Tószegi út 5488/3,5,7 5489/1-2 hrsz.) érinti. Az árvízvédelmi terület megvalósítása során a joghatályos tervtől 

eltérés történt. A beépítésre szánt terület csökkent és az erdőbe sorolható terület növekedett. 
 

 

A zöldfelületi séma pontosítása, a módosítás jelölésével           a módosítási területek jelölése 
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-- A településszerkezeti tervben jelölt erdőterületek, az Országos erdőnyilvántartásban megjelenő erdők 

megkülönböztetésével 

 

Az erdészeti nyilvántartás és a településszerkezeti terv erdőterületének összevetése (a módosítási területek nem érintettek) 

       a módosítási területek jelölése  
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6.3 Közlekedésfejlesztési javaslat kiegészítése (a joghatályos terv szerinti 8.4.2 alfejezet kiegészítése) 
 

 
 

-- Kiegészítés a 4. és 7. számú módosításokhoz kapcsolódóan 

A Gáz utca térségének közúti kapcsolata a 402. számú főúton keresztül van a város felé.  

A gyalogos közlekedést a meglévő járdák szolgálják. Kerékpárút a Tószegi úton tervezett, továbbá a Tisza-töltés is 

kerékpárútként szolgál. 

A Tószegi út szabályozási szélessége kialakult állapot. Ennek a csökkentése ezen az országos főközlekedési úton 

indokolatlan. 

Közösségi közlekedés az 1, 1Y, 2, 13, 34, 38, 38Y autóbuszjáratokon van a Tószegi úton. 

Újabb gazdasági célú létesítményekhez az OTÉK szerinti parkolóhelyeket kell létesíteni saját építési telken. 

Közigazgatási terület tervezett közlekedési 

hálózata  

(a körrel jelölt terület: az a módosítás, 

melyhez közlekedési alátámasztó javaslat 

készült) 

4.,7. mód 

13. mód 

8. mód 

19. mód 

5. mód 
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4., 7. sz. módosításokhoz a joghatályos szabályozási tervlap 4, 7. sz. módosításokhoz a módosítás szerinti szabályozási tervlap 
 

-- Kiegészítés az 5. számú módosításhoz kapcsolódóan 

A tényleges úthasználat, de a tervezett bölcsőde megközelítése miatt is szükséges a feltáró út jelölése. A rendelkezése 

álló közlekedési terület szélessége13,4 m és 15,1 m között változik. Ezen a területen a szokásos lakóutca 

keresztszelvény kialakítható. 

  

A joghatályos szabályozási tervlap részlete  A módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete 
 

-- Kiegészítés a 7. számú módosításhoz kapcsolódóan 

A Tószegi út szabályozási szélessége kialakult állapot. Ennek a csökkentése ezen az országos főúton indokolatlan. 

Kerékpáros közlekedés a Tószegi út melletti kerékpárúton lehetséges. 

Közösségi közlekedés az 1, 13, 34, 38, 38Y számú járatokon van a Tószegi úton 

 

-- Kiegészítés a 8. számú módosításhoz kapcsolódóan 

A Bánki Donát utca térségét a 13 számú autóbuszjárat szolgálja ki.  

 

-- Kiegészítés a 13. számú módosításhoz kapcsolódóan 

A Vízpart körút (gyűjtőút) csatlakozik a Debreceni úthoz, amely a városi kapcsolatot jelenti. 

A közforgalmú közlekedést a 6, 6Y autóbuszjáratok biztosítják. 

Kerékpárút a Vízpart körút nyugati oldalán van. 
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Az óvoda épületének alapterülete 790 m2. A foglalkoztatási helységek alapterülete kb. 400m2. Ennek parkolási 

igénye az OTÉK szerint 20 parkolóhely. 

A Vízpart körúthoz csatlakozó kiszolgáló utca 12m széles. (Lásd mellékelt keresztszelvényt!) 
 

 

 

13. sz. módosításhoz a módosítás szerinti szabályozási tervlap 
 

-- Kiegészítés a 19. számú módosításhoz kapcsolódóan:  

 

A módosítás a gyűjtő út szabályozásánál a jelenlegi 

telekviszonyokat és a kialakult állapotot vette 

figyelembe. E szerint a jelenlegi telekhatárok közötti 

szabályozási szélesség 14,0-20,0 m között változik. 

Kétségtelen, a Simon Ferenc utca (korábban Gorkij utca) 

folytatása a csomóponton keresztül így nem kedvező. 

Ezért a Krúdy utcával való csatlakozás csomópontjában 

a csomóponti terület kibővítését javasoljuk. Ez a 

jelenlegi óvodát érinti, de az óvoda bontásra kerül, ha az 

új óvoda megépült. 

  

A 19 sz. módosítás szerinti szabályozási tervlap részlete  
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6.4 Elektronikus hírközlés és telekommunikáció fejezet kiegészítése  
 

TÁVKÖZLŐ-HÁLÓZATOK 

A módosításban tárgyalt terület az 56-os primer körzethez tartozik. A primer körzetben a Magyar Telekom Nyrt. az 

igények függvényében és a műszaki lehetőségeknek megfelelően biztosítja a távközlési szolgáltatásokat Alcsi-sziget 

döntően vezeték nélküli ellátással bír /fix GSM/).  

MOBIL TÁVKÖZLÉS 

A tervezési terület mobil távközlési ellátás szempontjából lefedettnek tekinthető, helyszíni szemlénk 

alkalmával mindhárom Mobil Távközlési Szolgáltató hálózatán megfelelő térerősséget érzékeltünk.  
Mobil távközlésre szolgáló új bázisállomás vagy adótorony, illetve egyéb hírközlési antennarendszerek elhelyezésére 

– szolgáltatói igény alapján – a település területén lehetőséget kell biztosítani a vonatkozó rendeletek szerint. Az 

antenna telepítését helyi önkormányzati rendelettel megtiltani nem lehet. 

A mobil 3G hálózat fejlesztéséhez szükséges 5-600 méterenkénti 6 m magasság alatti antennatelepítésekhez a 

37/2007 (XII.13) ÖTM rendelet engedély nélkül biztosít lehetőséget. 

TELEKOMMUNIKÁCIÓ 

Szolnokon a szélessávú kommunikációs és televíziós műsorfejlesztési szolgáltatásokat többek között a Magyar 

Telekom Nyrt., az UPC Zrt. és a DIGI Kft biztosítja. 

Szolnok Kábel TV ellátását az UPC Zrt. Biztosítja.  

A periferikus területeken keletkező igények estén érdemes a műholdas kapcsolaton keresztül történő szolgáltatásokat 

(a Magyar Telekom Nyrt., az UPC Zrt. és a DIGI Kft , Antenna Hungária Zrt szolgáltatásait igénybe venni. 

Rádió és TV adók: 

– MR1 Szolnok KH  

– MR2 Szolnok KH  

– Aktív Rádió URH  

– Rádió2000 URH  

– BEST FM URH  

– Szolnok TV 

-- A 2020. évi részmódosítás 10. sz. módosításához kiegészítés: 

A Magyar Telekom Nyrt. korszerű, új optikai hálózat létesítését tervezi a belterület területén a szolgáltatási 

színvonal javítása érdekében. Az új optikai kábelek a meglévő hírközlési légvezetékkel azonos oszlopsoron kívánja 

elhelyezni azokon a területeken, ahol földkábel, vagy alépítmény kiépítése nem gazdaságos. 

A HÉSZ a Belvárosban az alábbiakban bemutatott területen városképvédelmi szempontból csak földkábeles 

fektetést ír elő. A módosítás ennek megváltoztatására irányul. 

Mivel az optikai kábelek elhelyezése a meglévő hírközlési légvezeték oszlopsorának felhasználásával, a meglévő 

vezetékek mellett történne, a belváros védett területén nem okozná a városképi látvány kedvezőtlen változását. 

Szakmai szempontból is támogatható a módosítás, mert általános gyakorlat, hogy új távközlési hálózatokat azokon 

a területeken lehet föld felett, szabadvezetékes kialakítással vezetni, ahol kisfeszültségű elektromos, valamint a 

közvilágítási és a meglévő távközlési szabadvezetékek közös oszlopsoron kerültek már elhelyezésre. Ez a megoldás 

gazdaságos és a látványban sem jelent kedvezőtlen változást. 

A hírközlési létesítmények elhelyezésénél és engedélyeztetésénél az elektronikus hírközlési építmények 

elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013 (IX. 

25.) NMHH rendeletet, és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94., 95., 97.,§-it, valamint az 

MSZ 7487 szabvány előírásait kell betartani.  
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Elektronikus hírközlési hálózatok a város területén 

  

Szolnok helyi településkép-védelmi területe 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Városmajor út – Vízmű u. - Tisza 

folyó árvízvédelmi töltése – városi 

Tisza híd – Tiszaliget körtöltés déli 

szakasza – Hullám utca – Vágóhíd 

utca – Csáklya utca – Mártírok út – 

Tószegi út – Küry Albert utca – 

Szivattyú utca – Zápor utca – 

Templom út – József Attila út – Nagy 

Imre körút – Mátyás király út – 

Szántó körút – Várkonyi tér- Zagyva 

folyó árvízvédelmi töltés nyugati 

oldala – Szolnok-Szajol közforgalmú 

vasútvonal által határolt terület 
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6.5 A környezeti hatások és feltételek kiegészítése, (a 2020. évi részmódosítások I. környezeti hatásainak 

bemutatásával) 

a) Vizsgálat 

Az alábbi fejezet a 2015. évi környezeti állapot feltárás c. fejezet 2020. évi módosításokhoz kapcsolódó aktualizálását 

tartalmazza. Jelen anyag csak a változásokat mutatja be, nem tartalmazza azon megállapításokat, melyek az elmúlt 

évek során érdemben nem változtak.  

Fentiek miatt a 2015-ös, a 2020-as és jelen dokumentum kiegészítik egymást, ezért együtt kezelendők.  

Szolnok város környezeti állapota 

Jelen vizsgálat alapját a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi 2019. évi környezetállapot értékelése képezi, valamint a városi környezetvédelmi programja feltáró 

munkarészének adatai. 

A településen 17 db környezethasználati engedély köteles létesítmény található. 

-- Levegőtisztaság-védelem 

A település területén az OKIR-LAIT nyilvántartás alapján 34 db szilárd szennyező anyagot kibocsátó telephely található. Az 

adatszolgáltatásra kötelezett légszennyező pontforrások üzemeltetőinek kibocsátásukról éves jelentési kötelezettségük van a 

környezetvédelmi hatóság felé.  

A városban 1996. januárja óta működik imisszió mérésére szolgáló konténer (Ady út 9.). A mérések alapján a 2015-2018 között 

a belváros levegőminősége:  

- szén-monoxid tekintetében kiváló (a reggeli és délutáni csúcsforgalomban megfigyelhető magasabb értékek 

mellett), 

- szálló por tekintetében nemritkán szennyezett, esetenként erősen szennyezett (enyhe, de folyamatosan 

emelkedő trend mellett), 

- nitrogén-dioxid tekintetében kiváló (relatív magasabb koncentráció fűtési szezonban alakulhat ki), 

- benzol tekintetében időnként magas, bár éves viszonylatban csökkenést mutat, 

- talaj közeli ózon tekintetében jó (a koncentráció emelkedése a nyári hónapokra koncentrálódik). 

A levegőminőséget elsősorban a lakossági fűtésből és közlekedésből származó szennyeződések határozzák meg. 

Problémát az inverziós légközi viszonyok okozhatnak, mikor a feldúsuló szennyező anyagok miatt a tájékoztatási 

és riasztási küszöbérték túllépése is előfordulhat. 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján azokon a településeken ahol a szmog helyzet 

kialakulásával kell számolni és a légszennyezettség folyamatos mérésének feltételei adottak, a veszélyhelyzet 

elkerüléséhez és az esemény tartósságának csökkentéséhez rövid távú cselekvési tervet kell kidolgozni és 

végrehajtani. Szmog helyzet akkor lép fel, ha kedvezőtlen meteorológiai viszonyok között, több forrásból származó 

szennyezőanyag-kibocsátás következtében a légszennyezettség tartósan és nagy területen meghaladja egy vagy 

több légszennyező anyag tájékoztatási vagy riasztási küszöbértékét. A 2017. évben tapasztalt rendkívüli időjárási 

viszonyok miatt bekövetkezett szmog helyzetre figyelemmel a település megalkotta füstköd-riadó tervét, melyet 

4/2018. (II.27.) sz. önkormányzati rendeletével fogadott el. 

-- Vízvédelem 

- 

-- Zaj- és rezgésvédelem 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal illetékességi területéhez tartozó nagy forgalmú közutak és 

vasútvonalak zaj- és rezgésvédelmi szempontú vizsgálata megtörtént, a rövid és hosszútávú intézkedési terv 

elkészült. Szolnok több helyszínen is érintett. 

-- Talajvédelem 

- 

-- Hulladékgazdálkodás, kármentesítés 

Szolnokon évente mintegy 120.000 tonna hulladék keletkezik. A városban kiugróan magas az építési/bontási 

hulladékok aránya (21%), valamint a fémhulladék mennyisége (20%). A legjelentősebb hulladéktermelők -akik a 

kiugró adatokat is magyarázzák- a Strabag Kft., a Duna Aszfalt Kft., valamint az Alcufer Kft. A termelő üzemek 

közül a legjelentősebb hulladéktermelő az F. Segura Hungária Kft. és a BSM Magyarország Kft. 

Az előkezelt és másodnyersanyagként hasznosított építési/bontási hulladékok egyre nagyobb arányt képviselnek. 

A szennyvíztisztítók iszap hulladékának nagy része felhasználásra kerül. A települési hulladék felhasználása is 

egyre nagyobb mértékű, mely jelentősen csökkenti a lerakott mennyiséget, így növeli a lerakó élettartamát. 

A településen található a kétpói hulladéklerakó átrakó-hulladéktömörítő állomása. A hulladéklerakó MBH 

technológiát alkalmaz, hulladékválogatója és komposztálója egyaránt van. 
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A településen 12 területen került sor kármentesítésre. A legjelentősebb feltárt és mentesített szennyezett területek 

az alábbiak: 

- Kilián György úti laktanya (HM) – a talaj és talajvíz jelentős szénhidrogén szennyezettsége. 1998-2004 

között történt kármentesítés, ennek eredményeképpen a felkúszó szénhidrogének vastagsága jelentsen 

lecsökkent, részben eltűnt. 2009-ben aktualizáló állapotfelmérést követően további beavatkozások történtek 

és 20 db monitor kútból álló rendszer épült. A területen a talaj és talajvíz szennyezettsége 2014 év végére 

határérték alá csökkent, a monitoring 2019. évben befejeződött. 

- Bige Holding Kft. telephelye – a veszélyes hulladékok közös depóniájának szennyezés ellen vízzáró résfal 

került kialakításra, a szennyezés talaj- és rétegvízben történő megfigyelését monitoring rendszer biztosítja. 

 

b) Környezeti hatások és feltételek 

Jelen fejezet a 2020. évi módosításokhoz kapcsolódóan vizsgálja és értékeli a településrendezési javaslatok 

környezetvédelmi összefüggéseit, azok várható környezeti hatásait és a környezeti feltételeket a talaj, a felszíni 

és felszín alatti vizek, a levegőtisztaság-védelem, a zaj-és rezgésterhelés, valamint a hulladékkezelés 

vonatkozásában. A fejezet támaszkodik a többször aktualizált megalapozó vizsgálatokra és felhasználja a 2020. 

évi módosítási javaslatokhoz készített környezeti értékelés eredményeit. 

Mint minden beavatkozás, úgy jelen módosítási javaslatok is hatással vannak a környezeti elemekre és 

rendszerekre. E hatásokhoz adódnak az egyéb, rendezési eszközöktől független folyamatok. A módosítások 

hatásait minden esetben rendszerben kell vizsgálni. Figyelembe kell venni milyen környezetben, hol 

fogalmazódnak meg a javaslatok, milyen a jelenlegi környezeti állapot az adott területen és ezt milyen mértékben 

módosítja a tervi változás. E szempontok figyelembevételével az egyes tervjavaslatokat a környezeti hatások és 

feltételek szemszögéből az alábbiakban részletezzük: 

-- 4. számú módosítás: 

A módosítással érintett terület beépült gazdasági környezetben, bolygatott felszínen, intenzíven hasznosított 

területen található. Környezeti szempontból a Tisza közelsége jelent korlátot. Az egy telekre kiterjedő beépítési 

intenzitás növekedést a Tisza menti védelmi sáv megerősítése és a telektől délre fekvő erdős terület védelmi 

rendeltetésű erdőterületbe sorolása egészíti ki. E két, kapcsolódó módosítás pozitív hatása messze túlmutat az 

eredeti cél várhatóan némileg negatív környezetei hatásain. 

A javaslat környezetvédelmi összefüggései a terv egyéb elemeivel, és/vagy a valós állapottal: A javaslat 

kapcsolódik a 7. számú javaslathoz. Az elképzelés igazodik a környező területek valós területhasználataihoz és a 

környezeti adottságokhoz.  

Várható környezeti hatások: A 4. és a 7. módosítás hatásai összeadódnak, tekintve azonban, hogy a 7. módosítás a 

meglévő valós állapotok leképezése, utóbbi nem jár hatással sem a környezeti elemekre, sem a környezeti 

rendszerekre. Az 5485/2 hrsz-ú telket érintően a beépítési feltételek módosítása az intenzívebb beépítettség és az 

alacsonyabb zöldfelületi ellátottság irányába hat. A fejlesztés várható környezeti hatásai a vonatkozó 

környezetvédelmi szempontok és jogszabályok betartása mellett nem jelentősek.  

A föld tekintetében – a fejlesztési területen a föld tartós igénybevétele (hatályos állapot szerint is megvalósulna), 

erdőterületen – jelentős területen a meglévő állapot megőrzése 

A felszíni és felszín alatti vizek tekintetében – gazdasági terület beépítése – körültekintő tervezéssel, kivitelezéssel 

és üzemeltetéssel elkerülhetők a negatív hatások; erdőterületek – Tisza védelme fokozottabb. 

Levegő és zaj-rezgés tekintetében – körültekintő tervezéssel, kivitelezéssel és üzemeltetéssel minimális mértékű 

terhelés. Erdőterületek megőrzése – mind levegőtisztaság-védelmi mind pedig zaj- és rezgésvédelmi szempontból 

jelentős szűrőhatás. 

Hulladékkezelés – a beruházás megvalósításával nő a kezelendő hulladék mennyisége. 

A módosítás környezeti feltételei (azaz milyen környezeti feltételek megvalósulása esetén valósítható meg): A 

környezeti elemek és rendszerek jelenlegi állapota nem befolyásolja a javaslat megvalósításának lehetőségét.  
 

-- 5. számú módosítás: 

Intenzíven beépített tömbben intézményi célú különleges építési övezet kibővítése a szomszédos nagyvárosias lakó 

építési övezet egyik, már beépített telkével, valamint a hozzá vezető – már kialakult utca szabályozási tervi 

rögzítése.  

A javaslat környezetvédelmi összefüggései a terv egyéb elemeivel, és/vagy a valós állapottal: A terv egyéb 

elemeivel közvetlen kapcsolat nem tárható fel. A beruházással a szomszédos intézményi funkciók bővülnek. 

Várható környezeti hatások: Az övezeti módosítás nem jár a beépítési paraméterek változásával, azonban a 

funkcióból adódóan várhatóan intenzívebb, összefüggő zöldfelület kialakulása várható, mely pozitív hatású. A 

városrész jobb intézményi ellátása a környéken élők számára egyértelműen pozitív változást hoz, miközben az új 

intézmény a városképre is pozitív hatással bír.  

A talaj/föld tartós tekintetében – a föld igénybevétele a sűrű települési szövetben már most is megvalósult. 
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A felszíni és felszín alatti vizek tekintetében - ezek szennyeződése a vonatkozó előírások betartása esetén 

elkerülhető.  

A levegő- és zajterhelés tekintetében - az építés során, valamint a reggeli és délutáni 1-1,5 órás idősávban -amíg a 

gyermekek szállítását a szülők lebonyolítják- várhatóan némiképpen növekszik, melyet részben ellensúlyozhat a 

bölcsődekert, mint intenzív zöldfelület megfelelő kialakítása. Ez utóbbi a környék biológiailag aktív 

zöldfelületeinek arányát is javítja. 

Hulladékkezelés – a beruházás megvalósításával nő a kezelendő hulladék mennyisége. 

Az élővilág tekintetében – a jelenleg állapothoz képest a kialakuló parkos környezet kedvező a növény- és állatvilág 

számára. 

Az ember számára – a jelenlegi állapothoz képest az alapszintű ellátás javulása pozitív.   

-- 7. számú módosítás: 

Egyéb ipari gazdasági területből a tényleges használat szerinti kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe történő 

átsorolás.  

A javaslat környezetvédelmi összefüggései a terv egyéb elemeivel, és/vagy a valós állapottal: A javaslat 

kapcsolódik a 4. módosításhoz, annak környezeti hatásai hatással vannak e területre is.  

Várható környezeti hatások: A módosítás technikai jellegű, a valós állapotoknak megfelelő szabályozás, ezért a 

környezeti elemekre és rendszerekre vonatkozóan nincsenek a jelenleg használaton túlmutató hatásai. A módosítás 

környezeti feltételei (azaz milyen környezeti feltételek megvalósulása esetén valósítható meg): A környezeti 

elemek és rendszerek jelenlegi állapota nem befolyásolja a javaslat megvalósításának lehetőségét. 

-- 8. számú módosítás: 

Zavaró hatású ipari gazdasági terület beépíthetőségének 10%-kal történő emelése, vagy hasonló paraméterekkel 

egyéb gazdasági övezetbe sorolása. 

A javaslat környezetvédelmi összefüggései a terv egyéb elemeivel, és/vagy a valós állapottal: A terv egyéb 

elemeivel közvetlen kapcsolat nem tárható fel, a szomszédos gazdasági területek irányába nem várható kedvezőtlen 

hatás, a szomszédos zöldterület környezeti állapotának megőrzése körültekintő tervezéssel, kivitelezéssel és 

üzemeltetéssel biztosítható. 

Várható környezeti hatások: A környezeti elemekre és rendszerekre vonatkozóan lokális hatás várható, melyek 

hasonló mértékben a hatályos előírások szerint megvalósuló beruházás esetén is fennállnak.  

A föld tekintetében – fejlesztési területen föld tartós igénybevétele, burkolt felület növekedése (módosítás 

elmaradása némileg csökkentené, de nem szüntetné meg a hatást). 

A felszíni és felszín alatti vizek tekintetében – gazdasági terület beépítése – körültekintő tervezéssel, kivitelezéssel 

és üzemeltetéssel elkerülhetők a negatív hatások (beruházás esetén módosítás nélkül is érnék a területet) 

Levegő és zaj-rezgés tekintetében – körültekintő tervezéssel, kivitelezéssel és üzemeltetéssel minimális mértékű 

terhelés (beruházás esetén módosítás nélkül is érnék a területet) 

Hulladékkezelés – a beruházás megvalósításával nő a kezelendő hulladék mennyisége. A hulladékok megfelelő 

elhelyezését, szétválasztását és elszállítását, valamint kezelését biztosítani kell.  

A módosítás környezeti feltételei (azaz milyen környezeti feltételek megvalósulása esetén valósítható meg): A 

környezeti elemek és rendszerek jelenlegi állapota nem befolyásolja a javaslat megvalósításának lehetőségét.  
 

-- 10. számú módosítás: 

Helyi településkép-védelmi területen új optikai kábel meglévő hírközlési vezetéken történő elvezetése. 

A javaslat környezetvédelmi összefüggései a terv egyéb elemeivel, és/vagy a valós állapottal: A terv egyéb 

elemeivel közvetlen kapcsolat nem tárható fel. 

Várható környezeti hatások: Elmaradó talajmunkák (földkábel fektetés) pozitív hatása. Pozitív gazdasági hatások 

(olcsóbb, gyorsabb beruházás és megvalósítás). Településkép változása nem várható, mivel meglévő oszlopsoron 

tervezett az elhelyezés.  

A módosítás környezeti feltételei (azaz milyen környezeti feltételek megvalósulása esetén valósítható meg): A 

környezeti elemek és rendszerek jelenlegi állapota nem befolyásolja a javaslat megvalósításának lehetőségét.  

-- 13. számú módosítás: 

Különleges intézményi területen az elhelyezhető funkciók köznevelési, oktatási rendeltetéssel történő kiegészítése.  

A javaslat környezetvédelmi összefüggései a terv egyéb elemeivel, és/vagy a valós állapottal: A terv egyéb 

elemeivel közvetlen kapcsolat nem tárható fel. 

Várható környezeti hatások: A környezeti elemekre és rendszerekre vonatkozóan lokális hatás várható mely egyéb, 

a területre jelen szabályozás szerinti beépítése esetén is megvalósulna. A társadalmi hatások pozitívak.  

A föld tekintetében – fejlesztési területen föld tartós igénybevétele, burkolt felület növekedése (módosítás nélkül 

is megvalósulna). 
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A felszíni és felszín alatti vizek tekintetében –körültekintő tervezéssel, kivitelezéssel és üzemeltetéssel 

elkerülhetők a negatív hatások (építésből eredő hatások módosítás nélkül is érnék a területet). 

Levegő és zaj-rezgés tekintetében – körültekintő tervezéssel, kivitelezéssel és üzemeltetéssel minimális mértékű 

terhelés (építésből és üzemeltetésből eredő hatások módosítás nélkül is érnék a területet).  

Hulladékkezelés – a beruházás megvalósításával nő a kezelendő hulladék mennyisége (módosítás nélkül is érnék 

a területet). A hulladékok megfelelő elhelyezését, szétválasztását és elszállítását, valamint kezelését biztosítani 

kell.  

A módosítás környezeti feltételei (azaz milyen környezeti feltételek megvalósulása esetén valósítható meg): A 

környezeti elemek és rendszerek jelenlegi állapota nem befolyásolja a javaslat megvalósításának lehetőségét.  
 

-- 19. számú módosítás: 

Két, eltérő kertvárosias lakó építési övezeti besorolású telek településközpont vegyes övezetbe történő átsorolása (és 

a következő lépésben a telkek összevonása) annak érdekében, hogy egy új, a városrész ellátását szolgáló óvoda 

megépíthetővé váljon a területen. 

A javaslat környezetvédelmi összefüggései a terv egyéb elemeivel, és/vagy a valós állapottal: A terv egyéb elemeivel 

közvetlen kapcsolat nem tárható fel.  

Várható környezeti hatások: Az övezeti módosítással nő a terület beépíthetősége, csökken a minimálisan 

kialakítandó zöldfelületi fedettség és a maximum épületmagasság, de a várható változások a terület fejlődését és 

jobb ellátottságát eredményezik és kapcsolódnak a területen látható átalakuláshoz (utca túloldalán érzékelhető 

fejlődés. A városrész jobb intézményi ellátása a környéken élők számára egyértelműen pozitív változást hoz, 

miközben az új intézmény az átalakuló városképre is pozitív hatással bír.  

A talaj/föld tekintetében – a föld igénybevétele már a jelenlegi területhasználat (családi házas beépítés) során 

megvalósult, de ennek mértéke a fejlesztés megvalósulásával intenzívebbé válik.  

A funkcióból adódóan várhatóan intenzívebb, összefüggő zöldfelület kialakulása várható, mely pozitív hatású.  

A levegő- és zajterhelés tekintetében - az építés során, valamint a reggeli és délutáni 1-1,5 órás idősávban -amíg a 

gyermekek szállítását a szülők lebonyolítják- várhatóan némiképpen növekszik a terhelés. 

Az ember számára – a városrész jobb intézményi ellátása a környéken élők számára egyértelműen pozitív változást 

hoz, miközben az új intézmény a városképre is pozitív hatással bír.  

Az élővilág tekintetében – a jelenleg állapothoz képest az intenzívebb beépítés mellett kialakításra kerülő parkosított 

telek a növény- és állatvilág számára nem jelent számottevő különbséget (csökkenő területű, de intenzívebb, 

biológiailag aktívabb zöldfelület kialakulása várható. 

Hulladékkezelés – a beruházás megvalósításával jelentősen nő a kezelendő hulladék mennyisége. 
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6.6 A környezeti értékelés 
 

1. BEVEZETÉS 
a) Tematika, tartalomjegyzék 

Jelen módosítás jellege és nagyságrendje, valamint a településrendezési eszközök alátámasztó munkarészének 

átláthatósága érdekében a mindösszesen öt területet érintő módosítás várható környezeti hatásainak feltárását és a 

környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó intézkedéseket, 

javaslatokat a hatályos dokumentációt kiegészítő –de a joghatályos környezeti hatásvizsgálatnak megfelelő 

tematikával és tartalomjegyzékkel készülő- fejezetben részletezzük. 
 

b) A terv céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése (célrendszer) 

A település hatályos rendezési eszközeinek mindössze öt helyen történő (de a 4-es és a 7-es módosítás tekintetében 

együtt kezelendő) módosításának fő célja az érintett területek jobb hasznosíthatóságának biztosítása, konkrét 

céloknak és a szabályozási előírásoknak az összehangolása.  

A várható környezeti hatások jelentőségét tekintve a négyes és nyolcas módosítás emelhető ki, míg a hetes, tízes és 

tizenhármas módosításnak közvetlen környezeti hatásai nem várhatók. 
 

2. A TERV ÖSSZEFÜGGÉSE MÁS RELEVÁNS TERVEKKEL, PROGRAMOKKAL 
a) A terv koncepcionális alapját jelentő településfejlesztési koncepció és fejlesztési határozatok bemutatása és elemzése a 

környezeti értékelés szempontjából  

A 2014-ben jóváhagyott hosszútávú fejlesztési koncepcióval (2015/2014. (IX. 25.) sz. közgyűlési határozat) és 

integrált városfejlesztési stratégiával (legutóbb a 246/2017.(IX.28.) sz. közgyűlési határozattal módosítva) való 

összhangot az 5. fejezet fejti ki részletesen. Ez alapján megállapítható, hogy jelen módosítások megfelelnek a 

településfejlesztés hosszú távú elképzeléseinek. 
 

b)-c) A terv összefüggése más egyéb releváns tervekkel és programokkal  

A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel, 

valamint Jász-Nagykun-Szolnok Megye Területrendezési tervével való összhang igazolható.  

Az Étv. 7. §-ában meghatározott követelményeknek való megfelelést a dokumentáció 7. fejezete vizsgálja 

részletesen. 
 

d) A terv rövid ismertetése 

Jelen módosítás 5 területet érint, melyek az alábbiak: 

-- A 4. sz. módosítás 

A Gáz utca déli oldalán, a Hetényi Géza Kórházzal szemben fekvő 5490 valamint 5485/2 hrsz.-ú telkeket érintő 

módosítás célja a tulajdonos telephely fejlesztési tervei megvalósításának biztosítása. A két telek azonos építési 

övezetbe történő besorolása mellett szükség van a köztük lévő tervezett feltáró út megszüntetésére is. 

A joghatályos tervben: Az 5490 hrsz.-ú telek egyéb ipari gazdasági építési övezetbe sorolt, vegyes nem kialakult 

építészeti karakter, szabadon álló telepszerű beépítési mód, minimum 10.000 m2 telekterület, maximum 50% 

beépíthetőség, minimum 35% zöldfelületi fedettség, max. 10,5 méter épületmagasság. Az 5485/2 hrsz.-ú ingatlan 

fentiekkel részben megegyező paraméterekkel beépíthető, azonban a maximum beépíthetőség 40 %, a minimum 

zöldfelületi fedettség 45%. E földrészlet észak-nyugati határa mentén a szabályozási tervlap feltáró utat jelöl. 

A jelenlegi valós területhasználat: Az 5490 hrsz.-ú telek intenzíven beépített telephely, míg a mellette fekvő 

5485/2 hrsz.-ú telek jelenleg beépítetlen, de növényzettől szinte teljesen mentes. A terven jelölt út nem került 

kialakításra, rajta növényzet található. A tervi állapothoz képest az árvízvédelmi töltések módosultak. 

A javaslat: Az 5485/2 hrsz.-ú telken a maximum beépíthetőség 40%-ról 50%-ra történő emelése, a minimum 

zöldfelületi fedettség 45%-ról 35%-ra történő csökkentése, a tervezett út megszűntetése, az árvízvédelmi töltések 

valós állapotnak megfelelő átvezetése, az erdőterületek valós állapot szerinti kiterjesztése a szomszédos, jelenleg 

tervezett gazdasági területek irányába. 

-- A 5. sz. módosítás 

 A Bajcsy-Zsilinszky út egy nagyvárosias lakó övezetbe sorolt telkének a szomszédos intézményi célú 

különleges építési övezetbe történő átsorolása, melynek során a beépítési paraméterek nem változnak. 

A joghatályos tervben: lakó övezet, vegyes, nem kialakult építészeti karakter, szabadonálló, min. 2000m2 

telekterület, max. 40% beépítettség, min 45% zöldfelületi fedettség, min. 5,0 m, max. 10,5 m épületmagasság 

A jelenlegi valós területhasználat: kereskedelmi (kölcsönző) hasznosítású épület. 

A javaslat: intézményi célú különleges övezet vegyes, nem kialakult építészeti karakter, szabadonálló, min. 

2000m2 telekterület, max. 40% beépítettség, min 45% zöldfelületi fedettség, max. 10,5 m épületmagasság, 

valamint az elhelyezhető funkciók kiegészülnek a tervezett felhasználás szerinti „bölcsőde, nevelés-oktatás, 

főzőkonyha” funkcióval.  

-- A 7. sz. módosítás 

http://info.szolnok.hu/files/246_2017_IVS_.pdf
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A Tószegi út mentén a Gáz utcától délre fekvő telkek (volt bútorgyár) egyéb ipari gazdasági építési övezetből 

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági építési övezetbe sorolása. 

A joghatályos tervben: egyéb ipari gazdasági terület vegyes nem kialakult építészeti karakterrel, szabadonálló 

telepszerű beépítési móddal minimum 1.000 m2 telekterülettel, maximum 50% beépíthetőséggel és 10,5 méter 

épületmagassággal, minimum 35% zöldfelületi fedettséggel. 

A jelenlegi valós területhasználat: kereskedelmi, szolgáltató jellegű létesítmények (pl. élelmiszerüzlet, 

gyógyszertár). 

A javaslat: a valós területhasználat szerint általános gazdasági építési övezet vegyes kialakult építészeti karakter, 

beépítési mód kialakult, minimum telekterület 900 m2, egyéb paraméterek tekintetében a hatályossal megegyező 

szabályozás. Az új árvízvédelmi töltések szerint a terv aktualizálása.  

-- A 8. számú módosítás 

További üzemcsarnok megvalósítása érdekében a beépíthetőség jelenlegi emelése. A fejlesztés a szomszédos 

telken álló modern üzem gyártási technológiai sorának szükségszerű bővítése miatt elengedhetetlen.  

A joghatályos tervben: zavaró hatású ipari gazdasági sajátos építési övezet nem kialakult építészeti karakter, 

szabadonálló telepszerű beépítés, minimum 20.000 m2 telekterület, maximum 40% beépíthetőség OTÉK 

felmentéssel (OTÉK 30%), minimum zöldfelületi fedettség OTÉK felmentéssel 20% (OTÉK 40%), 10,5 méter 

épületmagasság. 

A jelenlegi valós területhasználat: gyepes beépítetlen terület ipari környezetben. 

A javaslat 1. alternatíva: telek beépíthetőségének 40%-ról 50%-ra történő növelése.  

A javaslat 2. alternatíva: Egyéb gazdasági építési övezet OTÉK paraméterekkel, amennyiben igazolható, hogy az 

alkalmazott technológia a környezetre jelentős hatást nem okoz. 

-- A 10. számú módosítás 

Helyi településkép-védelmi területen új optikai kábel meglévő hírközlési oszlopsoron történő vezetése. 

A joghatályos tervben: „25.§ Városkép-védelem szempontból táv- és hírközlési hálózatokat településkép-védelmi 

területen belül 2015. I. 1-től csak földkábelbe vagy alépítménybe helyezve szabad létesíteni” 

A jelenlegi valós területhasználat: a területen már jelenleg megtalálható a felhasználni kívánt hírközlési oszlopsor. 

A javaslat: a SZÉSZ szabályozási előírásainak kiegészítése az alábbiak szerint: „25.§. …kivéve azokon a 

területeken, ahol a meglévő hírközlési légvezetékkel közös oszlopsoron - új oszlopok létesítése nélkül - az új 

kábelek elhelyezhetők. „ 

-- A 13. számú módosítás 

A 16468/6 hrsz-ú telek rendeltetési előírásainak módosítása háromcsoportos új óvodaépület megvalósítása 

céljából. A létesítményhez feltáró út kijelölése is szükséges. 

A joghatályos tervben: különleges intézményi sajátos építési övezet vegyes nem kialakult építészeti karakterrel, 

szabadonálló telepszerű beépítési móddal, minimum 2.000 m2 telekterülettel, maximum 10% beépíthetőséggel és 

minimum 55% zöldfelületi fedettséggel, 4,5 méter maximum épületmagassággal. Az elhelyezhető funkciók: 

sport, szabadidő és turizmust szolgáló épületek. 

A javaslat: a felsorolt rendeltetési funkciók bővítése köznevelési, oktatási rendeltetéssel. Az övezet és az egyéb 

szabályozási paraméterek változatlanok maradnak. 

-- A 19. számú módosítás 

Két, eltérő besorolású kertvárosias lakó építési övezeti telek településközpont vegyes övezetbe történő átsorolása 

(és a következő lépésben a telkek összevonása) annak érdekében, hogy egy új, a városrész ellátását szolgáló 

óvoda megépíthetővé váljon a területen. 

A joghatályos tervben: kertvárosias lakó építési övezet, kertes, a két telken nem egységes (kialakult/ nem 

kialakult) építészeti karakter, 720/500 m2 minimum telekméret, 30% beépíthetőség, 55% zöldfelületi fedettség, 

max, 4,5 m épületmagasság. 

A jelenlegi valós területhasználat: földszintes családi házas beépítés. 

A javaslat: településközpont vegyes építési övezet, szabadonálló telepszerű beépítés, min. 2000 m2 telekterület, 

max. 40% beépíthetőség, 45% zöldfelületi fedettség, max. 7,5 m épületmagasság. 

Kiegészítő javaslat: 4 további kertvárosias lakóövezetbe sorolt telek esetében övezethatár módosítás az egységes 

szabályozás érdekében. 

 

3. A KÖRNYEZETI ÁLLAPOT FELTÁRÁSA (A TERV MEGVALÓSULÁSA ELŐTTI VAGY A TERV MEG NEM 

VALÓSULÁSA ESETÉN) 
a) A település környezeti elemeinek és rendszereinek ismertetése, a környezetállapot ismertetése, természeti területek 

bemutatása 

a/1 Természetföldrajzi viszonyok, természeti adottságok bemutatása 

Lsd: Tájrendezési munkarész (10.1 fejezet) 
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a/2 Tájhasználat, tájszerkezet jellemzői 

Lsd: Tájrendezési munkarész (10.1 fejezet) 
 

a/3 Szolnok város környezeti állapota 

Jelen vizsgálat alapját a hatályos jogszabályok mellett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

Szolnoki Járási Hivatal Környezet és Természetvédelmi Főosztályának 2019. évi környezetállapot értékelése, 

valamint a városi környezetvédelmi program feltáró munkarészének adatai adják.  

Fentiek miatt a településrendezési eszközök 2018. évi Abonyi út menti tervezett gazdasági terület kijelöléséhez 

készített környezeti hatásvizsgálat környezeti állapotot bemutató megállapításai a 2020. évi módosítás 

Helyzetfeltáró munkarész Környezetvédelmi fejezetének 2020. évi kiegészítésével, valamint a Helyzetértékelő 

munkarész Környezeti hatások és feltételek c. fejezetének megállapításaival együtt helytállóak és elégségesek, 

azok további kiegészítése nem szükséges. 

 

4. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA NYOMÁN VÁRHATÓ KÖRNYEZETI KONFLIKTUSHELYZETEK, KÖRNYEZETI 

HATÁSOK FELTÁRÁSA  
a) A 2020. évi módosításokból következő módosítások várható hatásainak rövid összefoglalása 

A tervezett módosítások környezeti elemekre gyakorolt hatásait az alábbi táblázat foglalja össze. 
sorsz Módosítás rövid 

leírása 

A tervezett 

területfelhasz-

nálás változása 

A várható környezeti hatások összegzése Javasolt tervi 

korrekció 

Javasolt 

tervmódosítás 

megtörtént-e 

4. Gáz utca, 5490 

és 5485/2 hrsz-ú 

telkek övezeti 

előírásának 

változása, új 

erdőterület 

kijelölése 

 

Gipe -- Ev, Va 

Gipe -- Gipe, Ev 

Ev -- Ga 

A tervezett beruházás megvalósításával a jelenlegi valós 

állapothoz képes jelentősen nő a beépítettség és a burkolt 

felületek aránya, ami kedvezőtlen a talajra, a felszíni és 

felszín alatti vizekre, valamint az élővilágra. A terület 

Tiszához való közelsége miatt az esetlegesen fellépő 

talajszennyezés és a szennyezett felszínről (pl. burkolt 

felületek) elfolyó csapadékvizek a folyó vízminőségét és 

élővilágát is veszélyeztethetik.  A megvalósítás során 

átmenetileg nő a zaj- és rezgésterhelés (építési zaj- és 

rezgés, közlekedési eredetű szennyezés fokozódása) 

valamint a légszennyezés (építés közbeni kiporzás, 

közlekedési eredetű terhelés). Az élővíz közelsége miatt 

mind a létesítés mind pedig az üzemeltetés során kiemelt 

figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín alatti vizek 

védelmére, ezek szennyeződése azonban a vonatkozó 

jogszabályok és technológiai előírások betartása esetén 

elkerülhető. Az üzemeltetés során a közlekedésből eredő 

légszennyezés várhatóan nő csakúgy, mint némileg 

megnövekedő személy- és tehergépkocsi forgalom miatt 

tartósan kismértékben megnövekedő rezgésterhelés is.  
 

A Tisza menti sávban a vízgazdálkodási területen kijelölt 

erdőterületek az északabbra fekvő gazdasági területek 

irányába fokozott védelmet biztosítanak a folyó menti 

élővilágnak a szennyeződések ellen és ökológiai, tájképi 

hatásuk is jelentős.  
 

Az érintett területtel délről határos, jelenleg gazdasági 

övezetben lévő területek védelmi rendeltetésű erdőterületbe 

sorolásával a valós területhasználat (erdős, fásodott terület) 

hosszú távon rögzülhet, a gazdasági célú beépítések 

elmaradása jelentős mértékű pozitív tervi hatás. 
 

Településképi és településökológiai hatása az 5485/2 hrsz.-

-ú telekhez kapcsolódóan mind a hatályos mind pedig a 

módosított szabályozási kereteknek hasonló, míg a 

gazdasági területekből erdőterületté történő átsorolás 

egyértelműen pozitív. 

A módosítás gazdasági és társadalmi hatásai kedvezőek. 
 

Amennyiben kizárólag rendezési tervi változás szintjén 

vizsgáljuk az 5485/2 hrsz.-ú telek építési paramétereinek 

változása KIS MÉRTÉKBEN NEGATÍV hatással van a 

környezeti elemekre és rendszerekre, viszont nem 

módosítja a településképet. Az erdőterületek jelentős 

mértékű növekedése és a Tisza menti összefüggő zöldsáv 

biztosítása JELENTŐS MÉRTÉKBEN POZITÍV hatással 

van az élővilágra, a környezeti elemekre és a 

településökológiai viszonyokra.  
 

- - 
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A terület számított biológiai aktivitási értéke nő (szerkezeti 

tervi módosítást igényel a javaslat). 

5. Építési övezet 

határ módosítás 

és útkijelölés a 

tervezett 

bölcsőde 

megközelítésére 

Ln --- Ki 

és 

funkció-

megjelölés 

bővítése 

Intézményi célú különleges építési övezet kiterjesztése a 

szomszédos nagyvárosi lakó építési övezet irányába 

melynek célja bölcsőde építése. Az új intézmény 

megközelítése érdekében a meglévő út kiszabályozása- 

- - 

7. 5488/3,5,7 és 

5489/1-2 hrsz.-ú 

telkek övezeti 

besorolásának 

módosítása a 

valós terület-

használatának 

megfelelően 

Gipe --- Ga A módosítás a kialakult jelenlegi használat szerinti 

szabályozást célozza, így a módosítás a környezeti 

elemekre és rendszerekre, az élővilágra, a táj- és 

településképre, valamint a társadalmi és gazdasági 

hatásokra nézve SEMLEGES.  
 

A terület számított biológiai aktivitási értéke kis mértékben 

nő, azonban ez a valós állapotokat nem befolyásolja (a 

javaslat szerkezeti tervi módosítással jár). 

- - 

8. 16468/6 és 

0647/3 hrsz.-ú 

telkek övezeti 

átsorolása 

2. sz. alternatíva 

esetén  

Gipz --- Gipe 

A tervezett beruházás megvalósításával a jelenlegi valós 

állapothoz képes jelentősen nő a beépítettség és a burkolt 

felületek aránya, ami kedvezőtlen a talajra, a felszíni és 

felszín alatti vizekre valamint az élővilágra. A szomszédos 

területen lévő vízfelület közelsége miatt az esetlegesen 

fellépő talajszennyezés és a szennyezett felszínről (pl. 

burkolt felületek) elfolyó csapadékvizek a tó vízminőségét 

és élővilágát is veszélyeztethetik.  A megvalósítás során 

átmenetileg nő a zaj- és rezgésterhelés (építési zaj- és 

rezgés, közlekedési eredetű szennyezés fokozódása) 

valamint a légszennyezés (építés közben kiporzás, 

közlekedési eredetű terhelés). A kivitelezés és üzemeltetés 

során kiemelt figyelmet kell fordítani a felszíni és felszín 

alatti vizek védelmére, ezek szennyeződése azonban a 

vonatkozó jogszabályok és technológiai előírások betartása 

esetén elkerülhető. Az üzemeltetés során a közlekedésből 

eredő légszennyezés várhatóan némileg nő, csakúgy, mint 

a rezgésterhelés.  

A módosítás a termőföld végleges igénybevételét vonja 

maga után a létesítés időszakában. A terület számított 

biológiai aktivitásértéke csökken (a javaslat szerkezeti tervi 

módosítással a 2. sz. alternatíva megvalósulása esetén jár). 

2. alternatíva 

választása 

igen, 

alternatívaként 

10. településkép-

védelmi 

szabályozási 

előírások 

kiegészítése 

- Az élővilágra, a környezeti elemekre és rendszerekre, a 

tájra és tájképre a tervezett módosítás összességében 

SEMLEGES hatással van bár a kiegészítés következtében 

elmaradó földmunkák a talajra és annak élővilágára nézve 

némileg pozitívak (bár bolygatott és burkolt területről van 

szó), míg a fás növényállományra nézve egyértelműen 

kedvezőek. A településképre tekintve, hogy meglévő épített 

elemen (oszlopsoron)- történő légvezeték elhelyezésről van 

szó, szintén SEMLEGES. A társadalmi hatások e 

módosítás tekintetében nem relevánsak, a gazdasági 

hatások POZITÍVAK.  
 

A módosítás a számított biológiai aktivitási értéket nem 

érinti. (a javaslat szerkezeti tervi módosítással nem jár). 

- - 

13. 16468/6 hsz.-ú 

telken 

elhelyezhető 

funkciók 

körének 

kibővítése 

- Az élővilágra, a környezeti elemekre és rendszerekre, a 

tájra és tájképre valamint a településképre a tervezett 

módosítás SEMLEGES hatással van. A gazdasági hatások 

áttételesen kis mértékben pozitívak. A módosítás 

társadalmi hatása POZITÍV. 

A módosítás a számított biológiai aktivitási értéket nem 

érinti. (a javaslat szerkezeti tervi módosítással nem jár). 

- - 

19. 11662/2 hrsz.-ú 

telek övezeti 

módosítása, 

óvoda építése 

céljából  

Lke --- Vt 

 

kieg. jav.: 

Lke --- Lke 

Két, eltérő kertvárosi lakó övezetbe sorolt telek 

településközpont vegyes övezetbe sorolása a városrész 

ellátását célzó 5 csoportos óvoda építése céljából. 

Kapcsolódó jav.: 

szomszédos 

lakótelkek egy 

övezetbe sorolása, 

Simon F. út szab. 

szélesség és 

tömbbelső 

korlátozás 

felülvizsgálata 

igen 
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b) Jól azonosítható környezet-igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel, a környezeti elemek és rendszerek 

megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire: 

Az alábbiakban –a hatályos terveknek megfelelően- táblázatos formában kerülnek részletes bemutatásra a 2020. 

évi módosítások  

 -- környezeti elemekre, 

 -- környezeti elemek rendszereire, 

 -- természeti rendszerekre, élővilágra, ökoszisztémákra, 

 -- tájra, 

 -- településre, településszerkezetre és épített környezetre, építészeti és régészeti örökségre, 

 -- településökológiai viszonyaira (klíma, átszellőzés, biológiai aktivitásérték), 

 -- emberre, társadalomra 

vonatkozó, jelenlegi állapothoz és a hatályos tervekhez viszonyított hatásai. 

 4. sorszámú 

módosítás 

5. sorszámú 

módosítás 

7. sorszámú 

módosítás 

8. sorszámú 

módosítás 

10. sorszámú 

módosítás 

13. sorszámú 

módosítás 

19. sorszámú 

módosítás 

Levegő Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

a 

közlekedésből 

eredő 

(folyamatos) 

lokális 

levegőterhelés 

növekedése. 

Az építés 

ideje alatt az 

építésből 

eredő 

légszennyezés 

(közlekedés, 

kiporzás) 

(átmeneti 

hatás) 

megnövekedé

se. Üzemelés 

ideje alatt a 

fűtésből/hűtés

ből és egyéb 

működéshez 

kapcsolódó 

tevékenységb

ől adódó 

levegőszenny

ezés 

növekedés 

(folyamatos 

hatás). 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

Gazdasági 

területek 

erdőterületbe 

történő 

átsorolása 

(hosszú távon) 

kedvezően hat 

a 

levegőminősé

gre  

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: A 

közlekedési 

eredetű lokális 

és időszakos  

levegőterhelés 

nő 

Az építés ideje 

alatt az 

építésből eredő 

légszennyezés 

(közlekedés, 

kiporzás) 

(átmeneti hatás) 

megnövekedése 

Összefüggő 

parkosított 

telken belüli 

zöldfelület 

pozitív, negatív 

hatásokat 

mérséklő hatása 

(folyamatos 

hatás).  

Hatályos 

tervekhez 

képest:  

Közlekedésből 

eredő plusz 

terhelés kevéssé 

kiegyensúlyozot

t lesz 

(folyamatos 

hatás) 

 Üzemelés ideje 

alatt a 

fűtésből/hűtésb

ől és egyéb 

működéshez 

kapcsolódó 

tevékenységből 

adódó 

levegőszennyez

és várhatóan 

alacsonyabb 

(folyamatos 

hatás). 

 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest:  

a közlekedésből 

eredő 

(folyamatos) 

lokális 

levegőterhelés 

növekedése. Az 

építés ideje alatt 

az építésből 

eredő 

légszennyezés 

(közlekedés, 

kiporzás) 

(átmeneti hatás) 

megnövekedése

. Üzemelés 

ideje alatt a 

fűtésből/hűtésb

ől és egyéb 

működéshez 

kapcsolódó 

tevékenységből 

adódó 

levegőszennyez

és növekedés 

(folyamatos 

hatás). 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

intenzívebb 

beépítés 

várhatóan 

nagyobb 

levegőszennyez

ést okoz 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

-  

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

földkábel 

fektetés 

elmaradásával 

az építés 

során várható 

szennyezés 

elmarad 

(átmeneti 

hatás) 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

építés során 

légszennyezet

tség átmeneti 

növekedése, 

mely már 

településrész 

mértékben is 

semleges 

(átmeneti 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

A közlekedési 

eredetű 

lokális és 

időszakos  

levegőterhelés 

nő. 

Az építés 

ideje alatt az 

építésből 

eredő 

légszennyezés 

(közlekedés, 

kiporzás) 

(átmeneti 

hatás) 

megnövekedé

se 

Összefüggő 

parkosított 

telken belüli 

zöldfelület 

pozitív, 

negatív 

hatásokat 

mérséklő 

hatása 

(folyamatos 

hatás).  

Hatályos 

tervekhez 

képest:  

Közlekedés-

ből eredő 

plusz terhelés 

(folyamatos 

hatás) 

Üzemelés 

ideje alatt a 

fűtésből/hűtés

ből és egyéb 

működéshez 

kapcsolódó 

tevékenységb

ől adódó 

levegőszenny

ezés 

várhatóan 

alacsonyabb 
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(folyamatos 

hatás). 

Zaj, 

rezgés 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

Jelenleg is 

zajos, 

számottevő 

rezgésterhelés

sel érintett 

területen 

közlekedésből 

eredő 

zajterhelés kis 

mértékű 

növekedése 

(folyamatos 

hatás), építés 

ideje alatt az 

építési 

zajterhelés 

megnövekedé

se (átmeneti 

hatás). 

Hatályos 

tervekhez 

képest: A 

gazdasági 

területek 

erdőterületbe 

sorolásával a 

területen a 

további 

terhelés 

növekedés 

kizárható 

(folyamatos 

hatás), 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: 

a közlekedésből 

eredő zaj- és 

rezgésterhelés 

időszakos 

(naponta két 

rövid 

időszakban) 

történő 

növekedése 

Hatályos 

tervekhez 

képest: A 

hatályos 

terveknek 

megfelelő 

fejlesztés esetén 

nem számottevő 

a különbség, 

csak a 

növekedés 

ebben az 

esetben napon 

belül 

kiegyensúlyozot

tabban oszlana 

el. 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: -  

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest:  

Jelenleg is 

zajos, 

számottevő 

rezgésterhelésse

l érintett 

területen 

közlekedésből 

eredő 

zajterhelés kis 

mértékű 

növekedése 

(folyamatos 

hatás), építés 

ideje alatt az 

építési 

zajterhelés 

megnövekedése 

(átmeneti 

hatás). 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

intenzívebb 

beépítés 

várhatóan 

nagyobb zaj- és 

rezgésterhelést 

okoz 

(folyamatos 

hatás) 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

- 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

földkábel 

fektetés 

elmaradásával 

az építés 

során várható 

szennyezés 

elmarad 

(átmeneti 

hatás) 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

Építés során 

zaj- és 

rezgésterhelés 

növekedése 

(átmeneti 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

a 

közlekedésből 

eredő zaj- és 

rezgésterhelés 

időszakos 

(naponta két 

rövid 

időszakban) 

történő 

növekedése 

Hatályos 

tervekhez 

képest: a 

közlekedésből 

eredő zaj- és 

rezgésterhelés 

időszakos 

(naponta két 

rövid 

időszakban) 

történő 

növekedése 

 

Víz Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása 

és a 

szabályozási 

előírások 

betartása 

mellett a 

módosítás 

semleges. 

Hatályos 

tervekhez 

képest: Az 

erdőterületek 

növelésével és 

a Tisza menti 

sáv 

védelmével 

tartós pozitív 

hatás 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: 

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása és 

a szabályozási 

előírások 

betartása mellett 

a módosítás 

semleges 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása és 

a szabályozási 

előírások 

betartása mellett 

a módosítás 

semleges 

 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest:  

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása és 

a szabályozási 

előírások 

betartása 

mellett a 

módosítás 

semleges 

(folyamatos 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: u.a. 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

- 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

Építés során 

esetleg 

szennyeződés 

előfordulhat, 

mely az 

előírások 

betartásával 

elkerülhető 

(átmeneti 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása 

és a 

szabályozási 

előírások 

betartása 

mellett a 

módosítás 

semleges 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása 

és a 

szabályozási 

előírások 

betartása 

mellett a 

módosítás 

semleges 
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Föld Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása 

és a 

szabályozási 

előírások 

betartása 

mellett a 

módosítás 

semleges 

(folyamatos 

hatás), építés 

alatt negatív 

hatás 

(átmeneti 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: föld 

tartós 

igénybevétele 

várhatóan 

kisebb 

mértékű lesz 

(folyamatos 

hatás) 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: 

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása és 

a szabályozási 

előírások 

betartása mellett 

a módosítás 

semleges 

(folyamatos 

hatás), építés 

alatt negatív 

hatás (átmeneti 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: föld 

tartós 

igénybevétele 

várhatóan 

kisebb mértékű 

lesz (folyamatos 

hatás) 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: -  

Hatályos 

tervekhez 

képest: -  

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest:  

föld tartós 

igénybevétele 

növekszik 

(folyamatos 

hatás), építés 

alatt negatív 

hatás (átmeneti 

hatás), utána 

megfelelő 

technológia 

mellett 

semleges 

(folyamatos 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: föld 

tartós 

igénybevétele 

nagyobb 

mértékű lesz 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

- 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

földkábel 

fektetés 

elmaradásával 

a 

talajbolygatás 

elmarad 

(tartós hatás) 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

föld tartós 

igénybevétele 

(tartós hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

föld tartós 

igénybevétele 

növekszik. 

Megfelelő 

technológia 

alkalmazása 

és a 

szabályozási 

előírások 

betartása 

mellett a 

módosítás 

semleges 

(folyamatos 

hatás), építés 

alatt negatív 

hatás 

(átmeneti 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: föld 

tartós 

igénybevétele 

várhatóan nő 

(folyamatos 

hatás) 

Élővilág, 

ökosziszté

mák 

Jelenlegi valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: 

intenzívebb 

beépítés 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhaszn

álathoz 

képest: 

intenzívebb 

zöldfelület 

pozitív 

hatása 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

várhatóan 

kisebb 

zöldfelület 

Táj Jelenlegi valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

Erdőterületek 

bővülése 

pozitív hatás 

(átmeneti 

hatás). 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest. - 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhaszn

álathoz 

képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest. - 

Települési 

elemek, 

művi 

környezet 

Jelenlegi valós 

területhasznál

athoz képest: 

épített 

környezet 

állapota javul 

(folyamatos 

hatás) 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: 

épített 

környezet 

állapota javul 

(folyamatos 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: -  

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: 

épített 

környezet 

állapota 

némileg javul, 

de a terület 

ma is 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

középtávon 

semleges 

(meglévő 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: 

épített 

környezet 

állapota javul 

(tartós hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhaszn

álathoz 

képest: 

épített 

környezet 

állapota 

javul 
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Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

képest: 

várhatóan 

magasabb 

építészeti érték 

rendezett 

(folyamatos 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

vezetéksor 

megmarad), 

hosszú távon 

feltételezhető 

lenne az 

oszlopsor 

megszűntetése 

– ennek 

elmaradása 

negatív 

(folyamatos 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

várhatóan 

magasabb 

építészeti 

érték 

Település

ökológia 

Jelenlegi valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

fásodott 

területek a 

jövőben sem 

épülhetnek be 

mely pozitív 

(folyamatos 

hatás) 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: 

növekvő 

zöldfelületi 

fedettség pozitív 

hatása 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

várhatóan 

intenzívebb, 

magasabb 

biológiai 

aktivitás értékű 

zöldfelület 

alakul ki 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhaszn

álathoz 

képest: 

várhatóan 

biológiailag 

aktívabb 

zöldfelület 

kialakulása 

(hosszú távú 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

várhatóan 

kisebb, de 

intenzívebb, 

magasabb 

biológiai 

aktivitás 

értékű 

zöldfelület 

alakul ki 

Ember, 

társadalom 

Jelenlegi valós 

területhasznál

athoz képest: 

gazdaságfejles

ztés, 

munkahelytere

mtés pozitív 

hatás 

(folyamatos 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

visszasorolt 

gazdasági 

területek 

tulajdonosána

k negatív 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: 

magasabb szintű 

alapellátás 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

szélesebb kör 

számára, hosszú 

távon pozitív 

változás az 

alapfokú ellátás 

javulása, mint a 

szűk kör 

számára pozitív 

változást hozó 

lakásépítés.  

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest:  

gazdaságfejles

ztés, 

munkahelyter

emtés pozitív 

hatás 

(folyamatos 

hatás) 

Hatályos 

tervekhez 

képest: - 

Jelenlegi 

valós 

területhasznál

athoz képest: - 

Hatályos 

tervekhez 

képest: kisebb 

építési munka 

miatt kisebb 

átmeneti 

zavaró hatás 

(átmeneti 

hatás), 

olcsóbb 

megvalósítás 

pozitív hatása 

Jelenlegi valós 

területhasználat

hoz képest: Az 

óvoda 

létesítésével 

több család 

számára nyílik 

lehetőség 

kisgyermekeik 

napközbeni 

elhelyezésére, a 

szülők munkába 

állására, így 

megélhetésük 

jobb 

biztosítására. 

(folyamatos 

hatás) Új 

közösségépítő 

színtér 

megjelenése  

Hatályos 

tervekhez 

képest: u.a. 

Jelenlegi 

valós 

területhaszn

álathoz 

képest: 

magasabb 

szintű 

alapellátás 

Hatályos 

tervekhez 

képest: 

szélesebb 

kör 

számára, 

hosszú 

távon 

pozitív 

változás az 

alapfokú 

ellátás 

javulása, 

mint a szűk 

kör számára 

pozitív 

változást 

hozó 

lakóépület. 

 

A javasolt tervi korrekciók figyelembevételével a jelenlegi tervi állapothoz képest várhatóan bekövetkező 

környezeti változások számszerűsítve: 

 4. számú 

módosítás 

5. számú 

módosítás 

7. számú 

módosítás 

8. számú 

módosítás 

10. számú 

módosítás 

13. számú 

módosítás 

19. számú 

módosítás 

levegő  -1 0 0 -1 0 0 0 
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zaj, rezgés -1 0 0 -1 0 0 0 

víz +1 0 0 0 0 0 0 

föld +1 0 0 0 +1 0 -1 

élővilág, ökoszisztémák   +1 +1 0 0 0 0 0 

táj +1 0 0 0 0 0 0 

települési elemek, művi 

környezet 

0 +1 0 0 -1 0 +1 

településökológia +1 +1 0 0 0 0 +1 

ember, társadalom 0 +1 0 +1  0 +1 +1 
 

+1 kismértékű, kedvező környezeti hatásváltozás 

0 nincs környezeti hatásváltozás 

-1 kismértékű kedvezőtlen hatás 
 

5. AZ ÉRTÉKELÉSI MÓDSZER, KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS KÉSZÍTÉSÉHEZ FELHASZNÁLT ADATOK 

FORRÁSA, AZ ALKALMAZOTT MÓDSZER KORLÁTAI, NEHÉZSÉGEK, AZ ELŐREJELZÉSEK ÉRVÉNYESSÉGI 

HATÁRAI, A FELMERÜLT BIZONYTALANSÁGOK 

Az alkalmazott módszer becslésekre, tapasztalatokra alapozott szöveges értékelés, amely a szakhatóság által a teljes 

felülvizsgálat során elfogadott tartalmi követelmények szerint készült. A jelenlegi környezetállapot vizsgálatához 

rendelkezésre álltak bizonyos mérési adatok, valamint mérési adatok értékelései (Környezetállapot értékelés, 2019), 

azonban adatokkal alátámasztott prognózis jelen módszerrel nem készíthető. Az értékelés jelen formájában csupán a 

változás tendenciáinak becslésére alkalmas. 

6. A KÖRNYEZETI KÖVETKEZMÉNYEK ALAPJÁN A TERV ÉRTÉKELÉSE 

A tervezett módosítások közül a vizsgálat a 4-es és a 8-as számú módosítások kapcsán tárt fel olyan érdemleges, 

becsülhető és várható negatív hatásokat melyek hatása hosszú távon is érvényesülhetnek. Ezek jelentős része azonban 

vagy átmeneti, vagy pedig megfelelő megelőző intézkedésekkel elkerülhető. Mindeközben a 4-es számú módosítás 

erőterületekre és Tisza menti sávra vonatkozó része messzemenően pozitív hatású, mely a várható negatív hatásokon 

messze túlmutat. A 8-as módosítás esetében a környezeti vizsgálat alapján a 2. sz. alternatíva elfogadása javasolt, 

mert ugyan a beépítettség mértéke ebben az esetben is azonos, az egyéb gazdasági övezetbe sorolással hosszabb 

távon biztosítható, hogy a tényleges hasznosítás környezeti szempontból kevéssé zavaró.   

A 7-es, a 10-es és a 13-as módosítás környezeti elemekre és rendszerekre vonatkozó hatásai telek léptékben is 

elhanyagolhatók. A becslés alapján a többi módosítás negatív hatása sem érvényesül telektömbnél tágabb léptékben. 

Összességében tehát megállapítható, hogy a tervezett módosítások települési léptékben nem okoznak kimutatható 

változást, hatásuk településrészi léptékben sem negatív, tehát megvalósulásuk esetén nem prognosztizálható a 

környezeti állapot jelentős változása.  

7. A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓAN FELLÉPŐ KÖRNYEZETRE KÁROS HATÁSOK 

ELKERÜLÉSÉRE, CSÖKKENTÉSÉRE VAGY ELLENTÉTELEZÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK, 

JAVASLATOK 

A környezetre káros hatások elkerülésére, azok csökkentésére, illetve ellentételezésére a 2014-2015-ös, valamint a 

2018-as 2019-es módosítás során tett javaslatok továbbra is aktuálisak és alkalmazandók.  

Ezen javaslatok az aktuális módosítás specialitásait figyelembe véve sem igényelnek további kiegészítést.   

8. JAVASLAT OLYAN KÖRNYEZETI SZEMPONTÚ INTÉZKEDÉSEKRE, ELŐÍRÁSOKRA, FELTÉTELEKRE, 

SZEMPONTOKRA, AMELYEKET A TERV ÁLTAL BEFOLYÁSOLT MÁS TERVBEN, ILLETVE PROGRAMBAN 

FIGYELEMBE KELL VENNI 

A város közigazgatási területére készítendő engedélyezési és egyéb tervek során a településrendezési eszközök 

elhatározásait, előírásait minden esetben figyelembe kell venni, a telken belüli zöldfelületeket meg kell valósítani.  

A módosítások várható környezeti hatása nem teszi szükségessé a településrendezési eszközök készítése során a 

környezeti monitorozásra korábbiakban (a 2014-2015-ös módosítás során) tett javaslatok kiegészítését.  

9. ÖSSZEFOGLALÓ 

Összességében a vonatkozó környezet- és természetvédelmi előírások, valamint a helyi építési szabályzatban 

rögzített építési feltételek betartása mellett a tervezett módosítások hatása lokális és a környezeti elemekre és 

rendszerekre vonatkozóan minden esetben semleges vagy csekély mértékű. A 8. számú módosításra vonatkozóan a 

terület hosszú távú felhasználását szem előtt tartva környezeti szempontból javasolt a 2. számú alternatíva 

kiválasztása. 

A környezeti értékelés eredményeinek megfelelően a terv elfogadását a környezeti értékelés készítői javasolják. 

2020 11. 20 

Kiegészítve: 2021.02.06. Kurcz Judit (tájépítész) 
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7. TERVEZŐI NYILATKOZATOK 
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7.1 Nyilatkozat a területrendezési tervekkel való összhangról 
 

Mint a Szolnok településrendezési tervek 2020 évi részmódosítás I. dokumentációját készítő tervezők nyilatkozunk, 

hogy az általunk összeállított tervanyag összhangban van az Országos Területrendezési Tervvel és a Jász-Nagykun-

Szolnok megye területrendezési tervével, mind területfelhasználás, mind térségi infrastruktúra-hálózatok és 

építmények, mind térségi övezetek. 

 

 

Molnár Attila településrendező tervező  

 

Mezey András közlekedéstervező  

 

Kurcz Judit tájépítész 

 

Nagykovácsi, 2021. 02.06. 

 

 

 

7.2 Nyilatkozat az alátámasztó munkarészek módosításáról  
 

Mint a Szolnok településrendezési tervek felülvizsgálatát készítő tervezők nyilatkozunk, hogy a jelen 

dokumentációban Pataki Ferenc önkormányzati főépítész feljegyzései szerint készítettük el a megalapozó 

vizsgálatokat, valamint az alátámasztó javaslatok kiegészítését.  

 

 

 

Molnár Attila  

témafelelős településtervező 

 

Kurcz Judit tájtervezők 

 

Mezey András közlekedéstervező 

 

Nagykovácsi, 2021. 02 06. 
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MELLÉKLETEK 
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1. sz. melléklet: Testületi határozatok a részmódosítások kezdeményezéséről 
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2. sz. melléklet: A hatályban lévő Szolnoki Építési Szabályzat a módosítások jelölésével 

 
*Megjegyzés:  

- A dokumentum nagy terjedelme miatt csak a módosuló fejezetetek és melléklet részletek kerültek jelölésre. A 

rendelet teljes terjedelmében megtekinthető a szolnok.hu honlapon. 

- A törlendő részeket áthúzással és aláfestéssel, a kiegészülő szövegrészeket aláfestéssel jelöltük. 

 

 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 12/2018. (V.11.) önkormányzati rendelete 

a Szolnoki Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről 

9/G. Hírközlés előírása 

25. § Városkép-védelem szempontból táv- és hírközlési hálózatokat településkép-védelmi területen belül 2015. I. 1-től csak 

földkábelbe vagy alépítménybe helyezve szabad létesíteni, kivéve azokon a területeken, ahol a meglévő hírközlési légvezetékkel 

közös oszlopsoron – új oszlopok létesítése nélkül – az új kábelek elhelyezhetők. Azokon a területeken, ahol távközlési 

hálózatok föld felett vezethetők, 0,4 kV-os, a közvilágítási és a távközlési szabadvezetékeket közös oszlopsoron kell 

vezetni.” 

 

42/A. § Általános gazdasági építési övezet rendeltetési előírásai (Ga) 

(1) A területen az OTÉK 20/A.§ szerinti épületek, építmények helyezhetők el. 

(2) A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. 

 

 Szolnok Ipari Parkra (VE) vonatkozó sajátos előírások (1. alternatíva) 

162. § (1) Az előírások hatálya Szolnok Város Piroskai út, Tiszamenti Vegyiművek telekhatára és Kiskunfélegyháza - Kecskemét 

vasútvonal közötti területre terjed ki. (C.14) 

(2) A szabályozási terv az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos speciális építési övezeteket jelöli ki: 

a) Gipz-21-1X5X5(VE) 

b) Gipz-21-1X6X5 (VE)  

c) Gipe-21-1X675 (VE) 

d) Gipe-21-185X5 (VE) 

e) Gipe-21-186X5 (VE) 

f) Gksz-21-287X5 (VE) 

 

163. § Gipz-21-1X5X5 (VE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari telephelyek, épületek 

elhelyezésére szolgál. 

b) A területen lakás nem helyezhető el. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 

ab)1 Az építési övezetben minimum 5 m-es előkert kialakítása kötelező. 

ac) Melléképület nem helyezhető el. 

ad) Melléképítmények közül elhelyezhetők: 

1. közmű becsatlakozási műtárgy, 

2. hulladéktartály tároló, 2,0 m magasságig, 

3. önálló -épülettől különálló - kirakatszekrény, 

4. kerti építmény, 

5. siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló, 

6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 

7. növényház, üvegház, fóliasátor. 

ae) A közművesítettség előírt szintje: teljes. 

af)2 Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50%-át kell a telken belül biztosítani. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értéke): 

ba) szélessége legalább 100 m 

bb) mélysége legalább 100 m 

 
1 Megállapította: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelete 20. §. Hatályos: 

2019. VII. 3-tól. 

2 Módosította: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete 9. §. 
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bc) területe legalább 20 000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40% 

d) Az építési telek területének legalább 20%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani (X kód értéke). 

e) Az építési telken elhelyezhető építmények megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 m 

f) A közterületi telekhatárok mentén az egysoros, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kétsoros fásítás és cserjetelepítés 

kötelező. 

 

163/A.§ A Gipz-21-1X6X5 (VE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari telephelyek, épületek 

elhelyezésére szolgál. 

b) A területen lakás nem helyezhető el. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 

ab) Az építési övezetben minimum 5 m-es előkert kialakítása kötelező. 

ac) Melléképület nem helyezhető el. 

ad) Melléképítmények közül elhelyezhetők: 

1. közmű becsatlakozási műtárgy, 

2. hulladéktartály tároló, 2,0 m magasságig, 

3. önálló -épülettől különálló - kirakatszekrény, 

4. kerti építmény, 

5. siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló, 

6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 

7. növényház, üvegház, fóliasátor. 

ae) A közművesítettség előírt szintje: teljes. 

af) Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50%-át kell a telken belül biztosítani. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értéke): 

ba) szélessége legalább 100 m 

bb) mélysége legalább 100 m 

bc) területe legalább 20 000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 50%. 

d) Az építési telek területének legalább 20% növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani (X kód értéke). 

e) Az építési telken elhelyezhető építmények megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 m. 

f) A közterületi telekhatárok mentén az egysoros, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kétsoros fásítás és 

cserjetelepítés kötelező. 

 

 

Szolnok Ipari Parkra (VE) vonatkozó sajátos előírások (2. alternatíva) 

162. § (1) Az előírások hatálya Szolnok Város Piroskai út, Tiszamenti Vegyiművek telekhatára és Kiskunfélegyháza - Kecskemét 

vasútvonal közötti területre terjed ki. (C.14) 

(2) A szabályozási terv az (1) bekezdésben körülhatárolt területen az alábbi sajátos speciális építési övezeteket jelöli ki: 

a) Gipz-21-1X5X5(VE) 

b) Gipe-21-1X6X5(VE) 

c) Gipe-21-1X675 (VE) 

d) Gipe-21-185X5 (VE) 

e) Gipe-21-186X5 (VE) 

f) Gksz-21-287X5 (VE) 

 

163. § Gipz-21-1X5X5 (VE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét erősen zavaró, bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági célú ipari telephelyek, épületek 

elhelyezésére szolgál. 

b) A területen lakás nem helyezhető el. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 

ab)3 Az építési övezetben minimum 5 m-es előkert kialakítása kötelező. 

 
3 Megállapította: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2019. (VI.3.) önkormányzati rendelete 20. §. Hatályos: 

2019. VII. 3-tól. 
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ac) Melléképület nem helyezhető el. 

ad) Melléképítmények közül elhelyezhetők: 

1. közmű becsatlakozási műtárgy, 

2. hulladéktartály tároló, 2,0 m magasságig, 

3. önálló -épülettől különálló - kirakatszekrény, 

4. kerti építmény, 

5. siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló, 

6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop, 

7. növényház, üvegház, fóliasátor. 

ae) A közművesítettség előírt szintje: teljes. 

af)4 Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50%-át kell a telken belül biztosítani. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értéke): 

ba) szélessége legalább 100 m 

bb) mélysége legalább 100 m 

bc) területe legalább 20 000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 40% 

d) Az építési telek területének legalább 20%-át növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani (X kód értéke). 

e) Az építési telken elhelyezhető építmények megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 m 

f) A közterületi telekhatárok mentén az egysoros, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kétsoros fásítás és cserjetelepítés 

kötelező. 

 

163/A.§ Gipe-21-1X6X5 (VE) jelű sajátos építési övezet előírásai az alábbiak: 

(1) Az építési övezet rendeltetési előírásai: 

a) A terület elsősorban környezetét nem zavaróipari, energiaszolgáltatási és a településgazdálkodási telephelyek, valamint az 

5000 m2 szintterületet el nem érő kereskedelmi és szolgáltató épületek elhelyezésére szolgál. 

b) A területen elhelyezhetők gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakások, de önállóan lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el. 

(2) Az építési övezet építési előírásai. 

a) Nem kialakult, illetve átalakításra szánt vegyes építészeti karakterbe tartozik. Ennek megfelelően: 

aa) A megengedett beépítési mód: szabadonálló - telepszerű. 

ab) A szabályozási tervlapon jelölt előkertet kell kialakítani. 

ac) Melléképület nem helyezhető el. 

ad) Melléképítmények közül elhelyezhetők: 

1. közműcsatlakozás műtárgya, 

2. hulladéktartály tároló, 2,0 m magasságig, 

3. önálló -épülettől különálló- kirakatszekrény, 

4. kerti építmény, 

5. siló, ömlesztett anyag, folyadék- és gáztároló, 

6. építménynek minősülő antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

7. növényház, üvegház, fóliasátor. 

ae) A közművesítettség előírt szintje: teljes. 

af)5 Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50%-át kell a telken belül biztosítani. 

b) A kialakítható építési telek (X kód értéke): 

ba) szélessége legalább 100 m 

bb) mélysége legalább 100 m 

bc) területe legalább 20 000 m2 

c) A megengedett legnagyobb beépítési százalék: 50%. 

d) Az építési telek területének legalább 20% növényzettel fedetten kell kialakítani és fenntartani (X kód értéke). 

e) Az építési telken elhelyezhető építmények megengedett legnagyobb épületmagassága: 10,5 m. 

f) A közterületi telekhatárok mentén az egysoros, a szabályozási tervlapon jelölt helyeken a kétsoros fásítás és cserjetelepítés 

kötelező 

 

 

1. szöveges melléklet: A szabályozási tervlapon rögzített nem sajátos építési övezetek részletes előírásai 
 

5. Településközpont terület 

 

Vt-21-17665 

1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 38. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 

 
4 Módosította: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2019.(III.4.) önkormányzati rendelete 9. §. 
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-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál 

amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

-- A területen, az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt előírások 

szerinti építmények helyezhetők el.  

2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 

-- Melléképületek nem helyezhető el. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  

- terepszint alatti építmény, 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 

- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

- kerti építmény,  

- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 

minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 57-58. 

§) 

-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 

-- telekterület: legalább 1000 m², 

-- telekszélesség: legalább 20 m. 

-- telekmélység legalább 35 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 60-61. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 

-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 62. §) 

-- legfeljebb 10,5 m 

 

Vt-21-18554 

1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 38. §): 

Településközponti vegyes építési övezet. Ennek megfelelően: 

-- A terület elsősorban lakó- és olyan települési szintű egyéb rendeltetést szolgáló épületek elhelyezésére szolgál, 

amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. 

-- A területen az OTÉK 32.§ szerinti építményeken túlmenően, az OTÉK 16. § (2) bekezdésében foglalt előírások 

szerinti építmények helyezhetők el.  

2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 

-- Melléképületek nem helyezhető el. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  

- terepszint alatti építmény, 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 

- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

- kerti építmény,  

- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de lakóépületeknél 

minden lakás után legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 57-58. 

§) 

-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 

-- telekterület: legalább 2000 m², 

-- telekszélesség: legalább 35 m. 

-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 60-61. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 

-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 62. §) 

-- legfeljebb 7,5 m 

 



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020 ÉVI I. RÉSZMÓDOSÍTÁSÁVAL EGYBESZERKESZTETT DOKUMENTÁCIÓ 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                 73                                                                                    2021                VÁTERV95 

 

Gksz-41-34442 

1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 

-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek befogadására 

kijelölt terület. 

-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult kertes (SZÉSZ 51. § (1), (2), 55. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl 5,0 m. 

-- Melléképületek közül elhelyezhető: 

- járműtároló, 

- kiskereskedelmi üzlet, 

- árusító pavilon, 

- barkácsműhely, 

- kisipari műhely, 

- háztartási tároló, 

- üvegház, 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  

- terepszint alatti építmény, 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 

- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

- kerti építmény,  

- állat-ól, állatkifutó, ha az állattartásról szóló önkormányzati rendelet megengedi 

- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Beépítetlen telken újonnan épület csak az utcavonal felé eső építési hely határán helyezhető el. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 100 %-át kell a telken belül biztosítani. 

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 57-58. 

§) 

-- beépítési mód: oldalhatáron álló, 

-- telekterület: legalább 500 m², 

-- telekszélesség:  

• közbenső teleknél legalább 12 m, 

• sarokteleknél legalább 14 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 60-61. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 30% 

-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 50% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 62. §) 

- legfeljebb 4,5 m. 

 

8. Általános gazdasági terület  

 

Ga-20-06665 

1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 40. §): 

Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági építési övezet. Ennek megfelelően: 

-- A terület nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célokat szolgáló telephelyek, épületek befogadására 

kijelölt terület. 

-- A területen lakó rendeltetésű épület nem helyezhető el, de a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a 

tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás kialakítható. 

-- A területen a környező gazdasági funkciót kiszolgáló szállás jellegű épület elhelyezhető önállóan is. 

2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: kialakult vegyes (SZÉSZ 51. §1), (3), 53. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: az előkert szükségességét és mértékét az adottságok figyelembe vételével kell meghatározni. 

-- Melléképület nem építhető. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető: 

- terepszint alatti építmény, 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 

- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 
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- kerti építmény,  

- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop.  

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de minden lakás után 

legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 57-58. 

§) 

-- beépítési mód: az adottságok figyelembe vételével szabadonálló – általános, vagy zártsorú lehet, 

-- telekterület: legalább 900 m², 

-- telekszélesség: 

- szabadonálló általános beépítési mód esetén: 

• közbenső teleknél legalább 14 m, 

• sarokteleknél legalább 16 m, 

- zártsorú beépítési mód esetén: 

• közbenső teleknél legalább 10 m, 

• sarokteleknél legalább 12 m, 

-- telekmélység legalább 25 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 60-61. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 50% 

-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 35% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 62. §) 

-- legfeljebb 10,5 m. 

 

14. Különleges intézményi terület 

 

Ki-21-18333 

1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 46. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 

-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 

-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok rendeltetésszerű 

működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 

-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 

-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 

2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 

-- Melléképületek nem helyezhetők el. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  

- terepszint alatti építmény, 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 

- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

- kerti építmény,  

- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de minden lakás után 

legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 57-58. 

§) 

-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 

-- telekterület: legalább 2000 m², 

-- telekszélesség: legalább 35 m. 

-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 60-61. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 25% 

-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 60% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 62. §) 

-- legfeljebb 6,0 m. 

 

Ki-21-18553 

1. Rendeltetési előírások (SZÉSZ 46. §): 

Intézményi célú különleges építési övezet. Ennek megfelelően: 
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-- A terület különleges célokat szolgáló intézmények elhelyezésére szolgál. 

-- A területen csak a szabályozási tervlapon megnevezett funkciójú intézmények és azok rendeltetésszerű 

működéséhez szükséges egyéb építmények helyezhetők el. 

-- A területen elhelyezhetők még az OTÉK 32.§ szerinti építmények is. 

-- Elhelyezhető a különleges funkciót hordozó épületeken belül a tulajdonos, a használó és a személyzet számára 

szolgáló lakások, továbbá egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épületek. 

2. Építési előírások  

2.1 Építési karakter: nem kialakult vegyes (SZÉSZ 51. § (1)-(2), 53. §): Ennek megfelelően 

-- Előkert: Ha a szabályozási tervlap előkertet nem jelöl, az előkert minimum 5,0 m. 

-- Melléképületek nem helyezhetők el. 

-- Melléképítmények közül elhelyezhető  

- terepszint alatti építmény, 

- közmű becsatlakozási műtárgy, 

- hulladéktartály-tároló legfeljebb 2,0 m magasságig, 

- önálló -- épülettől különálló -- kirakatszekrény, 

- kerti építmény,  

- építménynek minősülő szabadonálló antennatartó szerkezet, zászlótartó oszlop. 

-- Újonnan épületek csak teljes közmű kiépítése esetén helyezhetők el. 

-- Az OTÉK szerinti gépjármű-elhelyezési kötelezettség 50 %-át kell a telken belül biztosítani, de minden lakás után 

legalább egy személygépkocsi elhelyezési lehetőségről kell telken belül gondoskodni. 

2.2 A beépítési mód és az újonnan kialakítható, illetve telekrendezéssel kialakítható építési telek méretei: (SZÉSZ 57-58. 

§) 

-- beépítési mód: szabadonálló telepszerű 

-- telekterület: legalább 2000 m², 

-- telekszélesség: legalább 35 m. 

-- telekmélység legalább 40 m. 

2.3 A beépítettség és zöldfelületi fedettség mértéke (SZÉSZ 60-61. §) 

-- legnagyobb megengedett beépítettség: 40% 

-- előírt legkisebb zöldfelületi fedettség: 45% 

2.4 Épületmagasság: (SZÉSZ 62. §) 

-- legfeljebb 6,0 m. 
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3. sz. melléklet: Az önkormányzati főépítészi feljegyzések, a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó javaslatok 

kiegészítésének tartalmáról 

 

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

a 

„Szolnok Város településrendezési eszközeinek részmódosítása I. tárgyalásos eljárás keretében és Szolnok 

Város településképi rendeletének módosítása” c.  tervdokumentációhoz készítendő „Megalapozó 

vizsgálatok” és „Alátámasztó javaslat”tartalmának meghatározására 

„Szolnok Város településrendezési eszközeinek részmódosítása I. tárgyalásos eljárás keretében és Szolnok Város 

településképi rendeletének módosítása” c. tervdokumentáció keretében készítendő részmódosítások az alábbiak: 

-- 4. Szolnok, Gáz utca 5490 és 5485/2 hrsz. alatti földrészletek között tervezett feltáró utca megszüntetése, 

-- 7. Szolnok, Tószegi út 5488/3, 5488/5, 5488/7, 5489/1, 5489/2 hrsz.-ú földrészletek rendeltetési és építési 

övezeti előírásainak módosítása, 

 -- 8. Szolnok, Bánki Donát u. 1. (hrsz.: 0937/113) földrészlet építési övezeti előírásainak módosítása,      

-- 10. SZÉSZ 9/G „Hírközlés előírása” alfejezet 25. § módosítása,  

-- 13. Szolnok, Vízpart körút 16468/6 hrsz.-ú földrészlet rendeltetési előírásainak módosítása, feltáró út 

kialakítása. 

Szolnok Város hosszútávú városfejlesztési koncepciójának és integrált városfejlesztési stratégiájának kidolgozása 

során a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: R.) 1. melléklete szerinti tartalmi követelmények alapján első lépcsőben a tervek készítői – a Váterv95 

Kft. - teljes körűen elkészítették 2013. november hónapban a „Megalapozó vizsgálatok”-at (továbbiakban: vizsgálat). 

Az R. 3/A. § (3) bekezdése szerint a vizsgálat 7 éven belül felhasználható a településrendezési eszközök módosítása 

során. 

R. 1. MELLÉKLETE: A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns 

megyei, valamint térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - 

vonatkozó megállapításai 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, 

életminőség 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, 

hagyományok, nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 
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1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.10.6. Intézményfenntartás 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 

1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, 

emlék 

1.12.3.3. ökológiai hálózat 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó 

elemek 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi 

osztályok 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 

1.14.6.5. műemlék, műemlék-együttes 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely 

1.14.6.9. helyi védelem 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

1.15.2. Közúti közlekedés 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 
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1.15.3.2. kötöttpályás 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

1.15.5. Parkolás 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. Vízi közművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és 

más ellátórendszerek) 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. talaj 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme 

1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 

1.17.5. sugárzás védelem 

1.17.6. hulladékkezelés 

1.17.7. vizuális környezetterhelés 

1.17.8. árvízvédelem 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.18.1. építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 

1.18.2.3. mély fekvésű területek 

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 

1.18.3. egyéb 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

1.20. Városi klíma 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott általános 

követelményeknek ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település adottságainak, lehetőségeinek és 

a fejlesztés korlátainak összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés 

figyelembevételével. 

 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 

3.1.3. A településfejlesztés és a-rendezés kapcsolata 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi 

ábrázolása 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt 
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településrészek rövid bemutatása 

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

(potenciális akcióterületek) 

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése 

(potenciális akcióterületek) 

A RÉSZMÓDOSÍTÁSOK ÉS AZ R. 1. MELLÉKLET SZERINTI TARTALMI KÖVETELMÉNYEK 

ÖSSZEVETÉSE 

* Jelmagyarázat és megjegyzés:  

- Az alábbi táblázatban jelölésre kerülnek azon munkarészek, melyek elkészítését a részmódosítások igénylik. 

Az elkészített megalapozó vizsgálatok beépülnek az alátámasztó javaslatok vonatkozó fejezeteibe. 

- A táblázat 1. sorában - nagy terjedelmük miatt- az alpontok nem kerültek feltüntetésre, azok szükség esetén 

nevesítve szerepelnek a feladatok meghatározásában. 

0 a részmódosítás R. 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat 

(továbbiakban: vizsgálat) készítését nem igényli 

x a részmódosítás csak alpont vonatkozásában teszi szükségessé 

vizsgálat készítését 

X a részmódosítás az egész pont vonatkozásában teszi szükségessé 

vizsgálat készítését 
 

 

4
. 

S
zo

ln
o
k

, 
G

á
z 

u
tc

a
 5

4
9

0
 é

s 

5
4

8
5

/2
 h

rs
z.

 a
la

tt
i 

fö
ld

ré
sz

le
te

k
 

k
ö

zö
tt

 t
er

v
ez

et
t 

fe
lt

á
ró

 u
tc

a
 

m
eg

sz
ü

n
te

té
se

 

7
. 

S
zo

ln
o
k

, 
T

ó
sz

eg
i 

ú
t 

5
4
8

8
/3

, 

5
4

8
8

/5
, 
5

4
8

8
/7

, 
5

4
8

9
/1

, 
5

4
8

9
/2

 

h
rs

z.
-ú

 f
ö

ld
ré

sz
le

te
k

 

re
n

d
el

te
té

si
 é

s 
ép

ít
és

i 
ö

v
ez

et
i 

el
ő

ír
á

sa
in

a
k

 m
ó

d
o

sí
tá

sa
 

8
. 

S
zo

ln
o
k

, 
B

á
n

k
i 

D
o

n
á

t 
u

. 
1
. 

(h
rs

z.
: 

0
9
3

7
/1

1
3

) 
fö

ld
ré

sz
le

t 

ép
ít

és
i 

ö
v

ez
et

i 
el

ő
ír

á
sa

in
a

k
 

m
ó

d
o

sí
tá

sa
 

1
0

. 
S

Z
É

S
Z

 9
/G

 „
H

ír
k

ö
zl

és
 

el
ő

ír
á

sa
”

 a
lf

ej
ez

et
 2

5
. 
§

 

m
ó

d
o

sí
tá

sa
 

1
3

. 
S

zo
ln

o
k

, 
V

íz
p

a
rt

 k
ö

rú
t 

1
6

4
6

8
/6

 h
rs

z.
-ú

 f
ö

ld
ré

sz
le

t 

re
n

d
el

te
té

si
 e

lő
ír

á
sa

in
a

k
 

m
ó

d
o

sí
tá

sa
, 

fe
lt

á
ró

 ú
t 

k
ia

la
k

ít
á

sa
 

1.1 0 0 0 0 0 

1.2 0 0 0 0 0 

1.3 0 X X 0 0 

1.4 0 0 0 0 0 

1.5 0 0 0 0 0 

1.6 0 0 0 0 0 

1.7 0 0 0 0 0 

1.8 0 0 0 0 0 

1.9 0 0 0 0 0 

1.10 0 0 0 0 0 

1.11 0 0 0 0 0 

1.12 0 0 0 0 0 

1.13 0 0 0 0 0 

1.14 0 x x 0 x 

1.15 x x 0 0 0 

1.16 0 0 0 x 0 

1.17 0 0 0 0 0 

1.18 0 0 0 0 0 

1.19 0 0 0 0 0 

1.20 0 0 0 0 0 

2.1 0 0 0 0 0 
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3.1 0 0 0 0 0 

3.2 0 0 0 0 0 

3.3 0 0 0 0 0 

 

A fentiek alapján elkészítendő munkarészek: 
- A 4. részmódosításhoz vizsgálni szükséges a kiemelt fejlesztési terület meglévő és tervezett közlekedési hálózatát (1.15.2) és a 

kialakult parkolási rendet/szokásokat (1.15.5) a terület tervezett feltáró útjainak kijelöléséhez. 

- A 7. és 8. részmódosításokhoz vizsgálni szükséges a területrendezési tervekkel való összhangot (1.3), amely egyben kötelező 

kelléke a településszerkezeti terv szükség szerinti módosításának is. 

- A 7. részmódosításhoz vizsgálni szükséges a kiemelt fejlesztési területre a kialakult telekméreteket (1.14.2.1), a meglévő és 

tervezett épületek funkcióját (1.14.5.1) az új építési övezetek meghatározásához és határaik kijelöléséhez, a Tószegi út 

szabályozási szélesség csökkentésének lehetőségét (1.15.2) és a kialakult parkolási rendet/szokásokat (1.15.5) az új építési 

övezetek vonatkozó előírásaihoz (gk. parkolók száma, előkert szükségessége, stb.). 

- A 8. részmódosításhoz vizsgálni szükséges a környezet beépítési jellemzőit (1.14.5.2) az építési övezet beépítési %-nak 

növelése érdekében. 

- A 10. részmódosításhoz vizsgálni szükséges a kiemelt fejlesztési területen meglévő hírközlési létesítményeket (1.16.3). 

- A 13. részmódosításhoz vizsgálni szükséges a környezet beépítési jellemzőit (1.14.5.3) az övezet építési előírásainak 

módosítása érdekében. 

R. 3. MELLÉKLETE: AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 (a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített örökségi, közlekedési és 

közmű elemek, javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és rajzi formában) 

 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

 (a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek 

és értékek ismertetése) 

 1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 

 (lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, különleges 

területek) 

 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 

 (közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási 

területek, természetközeli területek, különleges területek) 

 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

 - szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 

 - szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek, 

 - szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

 - védőtávolságok, 

 - táj és természetvédelmi elemek, területek, 

 - kulturális örökségvédelmi elemek, 

 - egyéb védelmi és korlátozó elemek. 

 1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

  (az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az 

adott változás bemutatása) 

 - a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 

 - a javasolt módosítás és indoklása. 

 1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása (a 

településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

 2.1.4. Biológiai aktivitási érték változása 

         2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

 (zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi 

elemek, történeti kert) 
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 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 

 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

         3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

 (a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a 

magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás) 

 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

 3.2. Főbb közlekedési csomópontok 

 3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

 3.4. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

 3.5. Kerékpáros közlekedés 

 3.6. Főbb gyalogos közlekedés 

 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

         4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK (a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

 4.1. Vizi-közművek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) 

 4.2. Energiaellátás (villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, egyéb) 

 4.3. Hírközlés (távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 

közműpótlók 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti 

hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és 

rezgésterhelés, hulladékkezelés vonatkozásában) 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített 

elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése) 

         7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

 (a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a 

változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 

         8. BEÉPÍTÉSI TERV (a 7. melléklet szerint) 

         9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

 
A RÉSZMÓDOSÍTÁSOK ÉS AZ R. 3. MELLÉKLET SZERINTI TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEVETÉSE 

 

* Jelmagyarázat és megjegyzés:  

- Az alábbi táblázatban jelölésre kerülnek azon munkarészek, melyek elkészítését a részmódosítások igénylik. 

Az elkészített javaslatok beépülnek a hatályos településrendezési tervek vonatkozó fejezeteibe. 

- A táblázat 1. sorában - nagy terjedelmük miatt- az alpontok nem kerültek feltüntetésre, azok szükség esetén 

nevesítve szerepelnek a feladatok meghatározásában. 

0 a részmódosítás R. 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslat (továbbiakban: javaslat) 

készítését nem igényli 

x a részmódosítás csak alpont vonatkozásában teszi szükségessé javaslat készítését 

 

X a részmódosítás az egész pont vonatkozásában teszi szükségessé javaslat készítését 
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1. x x x 0 x 

2. x x x 0 x 

3. x x x 0 x 

4. 0 0 0 x 0 

5. X X X X X 

6. 0 X X 0 0 

7. 0 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 

9. X X X X X 

 

A fentiek alapján elkészítendő munkarészek: 

- A 4. részmódosításhoz elkészítendő alátámasztó javaslatok: 

▪  1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

▪  2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

▪  3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

▪  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

▪  9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

- A 7. és 8. részmódosításokhoz elkészítendő alátámasztó javaslatok: 

▪ 1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

▪  2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

▪  3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

▪  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

▪  6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

▪  9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

- A 10. részmódosításhoz elkészítendő alátámasztó javaslatok: 

▪  4.3. Hírközlés (távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

▪  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

▪  9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

- A 13. részmódosításhoz elkészítendő alátámasztó javaslatok: 

▪ 1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

▪  2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

▪  3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

▪  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

▪  9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 

Szolnok, 2020.november 6.  

        ..................................   

                            Pataki Ferenc sk.  

                                                                                önkormányzati főépítész                                                     
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4. sz. melléklet: Az önkormányzati főépítészi feljegyzés kiegészítése a megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó 

javaslatok kiegészítésének tartalmáról 
 

I.sz.: IV. 8194-2/2021. 

 

ÖNKORMÁNYZATI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

a 

„Szolnok Város településrendezési eszközeinek részmódosítása I. tárgyalásos eljárás keretében és 

Szolnok Város településképi rendeletének módosítása” c. tervdokumentációhoz kiegészítéséként 

készítendő „Megalapozó vizsgálatok” és „Alátámasztó javaslat”tartalmának meghatározására 

 
„Szolnok Város településrendezési eszközeinek részmódosítása I. tárgyalásos eljárás keretében és Szolnok Város településképi 

rendeletének módosítása” c. tervdokumentáció keretében készítendő részmódosítások az alábbiak: 

-- 5. Bajcsy Zsilinszky út 2. (hrsz.:4861/4) sz. ingatlanon tervezett bölcsőde építéséhez szükséges építési övezet határ 

módosítása és közút feltüntetése,  

-- 19. Szolnok, Krúdy Gyula út 127. és 129. (hrsz.:11662/2; 11663/7) sz. földrészletek rendeltetési és építési övezeti 

előírásainak módosítása. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 3/A. § (2) 

bekezdése alapján a megalapozó vizsgálatok aktualizálása érdekében az alábbi vizsgálatok kiegészítését határozom meg: 

R. 1. MELLÉKLETE: A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 

1.1. Településhálózati összefüggések, a település helye a településhálózatban, térségi kapcsolatok 

1.2. A területfejlesztési dokumentumokkal (Országos Területfejlesztési Koncepcióval és a területileg releváns megyei, valamint 

térségi területfejlesztési koncepciókkal és programokkal) való összefüggések vizsgálata 

1.3. A területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata 

1.4. A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek - az adott település fejlesztését befolyásoló - vonatkozó 

megállapításai 

1.5. Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

1.6.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök 

1.6.2. A hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek 

1.7. A település társadalma 

1.7.1. Demográfia, népesesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség 

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

1.7.3. Települési identitást erősítő tényezők (történeti és kulturális adottságok, társadalmi élet, szokások, hagyományok, 

nemzetiségi kötődés, civil szerveződések, vallási közösségek stb.) 

1.8. A település humán infrastruktúrája 

1.8.1. Humán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy stb.) 

1.8.2. Esélyegyenlőség biztosítása 

1.9. A település gazdasága 

1.9.1. A település gazdasági súlya, szerepköre 

1.9.2. A település főbb gazdasági ágazatai, jellemzői 

1.9.3. A gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai települést érintő fejlesztési elképzelése 

1.9.4. A gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő képzettsége, K+F stb.) 

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

1.10. Az önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

1.10.3. Gazdaságfejlesztési tevékenység 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.10.6. Intézményfenntartás 

1.10.7. Energiagazdálkodás 

1.11. Településüzemeltetési szolgáltatások, okos város települési szolgáltatások 

1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata 

1.12.1. Természeti adottságok 

1.12.2. Tájhasználat, tájszerkezet 

1.12.2.1. tájtörténeti vizsgálat 
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1.12.2.2. tájhasználat értékelése 

1.12.3. Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek 

1.12.3.1. tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek 

1.12.3.2. nemzeti és nemzetközi természetvédelmi oltalom alatt álló vagy védelemre tervezett terület, érték, emlék 

1.12.3.3. ökológiai hálózat 

1.12.4. Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése 

1.13. Zöldfelületi rendszer vizsgálata 

1.13.1 A települési zöldfelületi rendszer elemei 

1.13.1.1. szerkezeti-, kondicionáló szempontból lényeges valamint a zöldfelületi karaktert meghatározó elemek 

1.13.1.2. zöldfelületi ellátottság értékelése 

1.13.2. A zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái 

1.14. Az épített környezet vizsgálata 

1.14.1. Területfelhasználás vizsgálata 

1.14.1.1. a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata 

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján, termőföld esetén a művelési ágak és a minőségi osztályok 

1.14.1.3. beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek 

1.14.1.4. funkció vizsgálat (intézményi ellátottság, funkcionális és ellátási kapcsolatos) 

1.14.1.5. alulhasznosított barnamezős területek 

1.14.1.6. konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület 

1.14.2. A telekstruktúra vizsgálata 

1.14.2.1. telekmorfológia és telekméret vizsgálat 

1.14.2.2. tulajdonjogi vizsgálat 

1.14.3. Önkormányzati tulajdon kataszter 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.14.5. Az építmények vizsgálata 

1.14.5.1. funkció, kapacitás 

1.14.5.2. beépítési jellemzők (beépítési mód, beépítési mérték, sűrűség) 

1.14.5.3. magasság, szintszám, tetőidom 

1.14.5.4. településkarakter, helyi sajátosságok: utcakép, térarány, jellegzetes épülettípusok 

1.14.6. Az épített környezet értékei 

1.14.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmag 

1.14.6.2. régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 

1.14.6.3. védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 

1.14.6.5. műemlék, műemlékegyüttes 

1.14.6.6. műemlékvédelem sajátos tárgyai: a történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

1.14.6.7. műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet 

1.14.6.8. nemzeti emlékhely 

1.14.6.9. helyi védelem 

1.14.7. Az épített környezet konfliktusai, problémái 

1.15. Közlekedés 

1.15.1. Hálózatok és hálózati kapcsolatok 

1.15.2. Közúti közlekedés 

1.15.3. Közösségi közlekedés 

1.15.3.1. közúti 

1.15.3.2. kötöttpályás 

1.15.4. Kerékpáros és gyalogos közlekedés 

1.15.5. Parkolás 

1.16. Közművesítés 

1.16.1. Vízi közművek 

1.16.1.1. vízgazdálkodás és vízellátás (ivó-, ipari-, tűzoltó-, öntözővíz, termálvíz hasznosítás) 

1.16.1.2. szennyvízelvezetés 

1.16.1.3. csapadékvíz elvezetés, felszíni vízrendezés 

1.16.2. Energia 

1.16.2.1. energiagazdálkodás és energiaellátás (villamos energia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és más 

ellátórendszerek) 

1.16.2.2. megújuló energiaforrások alkalmazása, a környezettudatos energiagazdálkodás lehetőségei 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.16.3. Elektronikus hírközlés (vezetékes elektronikus hálózat, vezeték nélküli hírközlési építmények) 

1.17. Környezetvédelem (és településüzemeltetés) 

1.17.1. talaj 

1.17.2. felszíni és a felszín alatti vizek 

1.17.3. levegőtisztaság és védelme 
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1.17.4. zaj- és rezgésterhelés 

1.17.5. sugárzás védelem 

1.17.6. hulladékkezelés 

1.17.7. vizuális környezetterhelés 

1.17.8. árvízvédelem 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

1.18. Katasztrófavédelem (területfelhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők) 

1.18.1. építésföldtani korlátok 

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

1.18.1.2. csúszás-, süllyedésveszélyes területek 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2. vízrajzi veszélyeztetettség 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

1.18.2.2. belvízveszélyes területek 

1.18.2.3. mély fekvésű területek 

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 

1.18.3. egyéb 

1.18.3.1. kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás) 

1.18.3.2. mélységi, magassági korlátozások 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

1.19. Ásványi nyersanyag lelőhely 

1.20. Városi klíma 

2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ 

2.1. A vizsgált tényezők elemzése, egymásra hatásuk összevetése 

A vizsgálatok alapján a tényleges állapotok elemzése, egymásra hatásuk összevetése, folyamataik elemzése 

3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ 

3.1. A helyzetelemzés eredményeinek értékelése, szintézis 

A tényleges állapot értékelése, továbbá a szélsőséges, a települési környezettel szemben támasztott általános követelményeknek 

ellentmondó, problematikus témakörök kiemelése. A település adottságainak, lehetőségeinek és a fejlesztés korlátainak 

összefoglalása, a település-veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelés figyelembevételével. 

 

3.1.1. A folyamatok értékelése 

3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése 

3.1.3. A településfejlesztés és a-rendezés kapcsolata 

3.2. Problématérkép/értéktérkép 

A település problémáinak és értékeinek összefoglalója térképi formában, a területi lehetőségek és korlátok térképi ábrázolása 

3.3. Eltérő jellemzőkkel rendelkező településrészek 

3.3.1. településrészek kijelölése, pontos lehatárolása, a lehatárolás indoklása, térképi ábrázolása, a lehatárolt településrészek 

rövid bemutatása 

3.3.2. szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális 

akcióterületek) 

3.3.3. egyéb szempontból beavatkozást igénylő területek lehatárolása, térképi ábrázolása és helyzetelemzése (potenciális 

akcióterületek) 

 

A RÉSZMÓDOSÍTÁSOK ÉS AZ R. 1. MELLÉKLET SZERINTI TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEVETÉSE 

 

* Jelmagyarázat és megjegyzés:  

- Az alábbi táblázatban jelölésre kerülnek azon munkarészek, melyek elkészítését a részmódosítások igénylik. Az elkészített 

megalapozó vizsgálatok beépülnek az alátámasztó javaslatok vonatkozó fejezeteibe. 

- A táblázat 1. sorában - nagy terjedelmük miatt- az alpontok nem kerültek feltüntetésre, azok szükség esetén nevesítve 

szerepelnek a feladatok meghatározásában. 

 

0 a részmódosítás R. 1. melléklet szerinti megalapozó vizsgálat (továbbiakban: 

vizsgálat) készítését nem igényli 

x a részmódosítás csak alpont vonatkozásában teszi szükségessé vizsgálat 

készítését 

X a részmódosítás az egész pont vonatkozásában teszi szükségessé vizsgálat 

készítését 
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1.1 0 0 

1.2 0 0 

1.3 X X 

1.4 0 0 

1.5 0 0 

1.6 0 0 

1.7 0 0 

1.8 0 0 

1.9 0 0 

1.10 0 0 

1.11 0 0 

1.12 0 0 

1.13 0 0 

1.14 x x 

1.15 x x 

1.16 0 0 

1.17 0 0 

1.18 0 0 

1.19 0 0 

1.20 0 0 

2.1 0 0 

3.1 0 0 

3.2 0 0 

3.3 0 0 

 
A fentiek alapján elkészítendő munkarészek: 

- Az 5. részmódosításhoz vizsgálni szükséges a területrendezési tervekkel való összefüggéseket (1.3), amely egyben kötelező 

kelléke a településszerkezeti terv szükség szerinti módosításának is, valamint a tervezési területen meglévő épületek funkcióját 

és a terület használatot, illetve a beépítési jellemzőket (1.14.5), a terület közlekedési rendszerét és a parkolást (1.15.2 és 1.15.5). 

- A 19. részmódosításhoz vizsgálni szükséges a területrendezési tervekkel való összefüggéseket (1.3), amely egyben kötelező 

kelléke a településszerkezeti terv szükség szerinti módosításának is, valamint a tervezési területen meglévő épületek funkcióját 

és a terület használatot, illetve a beépítési jellemzőket (1.14.5), a terület közlekedési rendszerét és a parkolást (1.15.2 és 1.15.5). 

R. 3. MELLÉKLETE: AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

 (a településrendezési javaslatok és a táji, természeti, környezeti, épített örökségi, közlekedési és közmű elemek, 

javaslatok egymásra hatásának bemutatása szöveges és rajzi formában) 

 1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK 

 (a javasolt településszerkezet és a területfelhasználási rendszer bemutatása, szerkezetalkotó elemek és értékek 

ismertetése) 

 1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 

 1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 

 (lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi területek, különleges területek) 

 1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek 
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 (közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek, vízgazdálkodási területek, 

természetközeli területek, különleges területek) 

 1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 

 - szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek, 

 - szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek, 

 - szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások. 

 1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 

 - védőtávolságok, 

 - táj és természetvédelmi elemek, területek, 

 - kulturális örökségvédelmi elemek, 

 - egyéb védelmi és korlátozó elemek. 

 1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

 1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása 

  (az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, lehatárolva az adott 

változás bemutatása) 

 - a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 

 - a javasolt módosítás és indoklása. 

 1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek bemutatása 

 1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának bemutatása (a 

településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

 2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK 

 2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 

 2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 

 2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 

 2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása 

         2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 

 (zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas zöldfelületi elemek, 

történeti kert) 

 2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai 

 2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása 

 2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok 

         3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 

 (a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok, keresztmetszetek, a magasabb 

rendű szakági úthálózati elemek integrálása, területbiztosítás) 

 3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 

 3.2. Főbb közlekedési csomópontok 

 3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

 3.4. Közösségi közlekedés (közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 

 3.5. Kerékpáros közlekedés 

 3.6. Főbb gyalogos közlekedés 

 3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás 

         4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK (a település közműhálózati javaslatainak ismertetése) 

 4.1. Vizi közművek (vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés) 

 4.2. Energiaellátás (villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, egyéb) 

 4.3. Hírközlés (távközlés, műsorszórás, adatátvitel) 

 4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 

 5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

 (a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása, várható környezeti hatások, 

környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, 

hulladékkezelés vonatkozásában) 

 6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

 (a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben rögzített elhatározásokkal, 

területek aktiválása, ütemezése) 

         7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

 (a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a szabályozás alapelve, a változtatási 

szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek összefoglalása) 

         8. BEÉPÍTÉSI TERV (a 7. melléklet szerint) 

         9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS (környezeti vizsgálati kötelezettség esetén) 

 

A RÉSZMÓDOSÍTÁSOK ÉS AZ R. 3. MELLÉKLET SZERINTI TARTALMI KÖVETELMÉNYEK ÖSSZEVETÉSE 

 

* Jelmagyarázat és megjegyzés:  
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- Az alábbi táblázatban jelölésre kerülnek azon munkarészek, melyek elkészítését a részmódosítások igénylik. Az elkészített 

javaslatok beépülnek a hatályos településrendezési tervek vonatkozó fejezeteibe. 

- A táblázat 1. sorában - nagy terjedelmük miatt- az alpontok nem kerültek feltüntetésre, azok szükség esetén nevesítve 

szerepelnek a feladatok meghatározásában. 

 

0 a részmódosítás R. 3. melléklet szerinti alátámasztó javaslat (továbbiakban: javaslat) készítését 

nem igényli 

x a részmódosítás csak alpont vonatkozásában teszi szükségessé javaslat készítését 

 

X a részmódosítás az egész pont vonatkozásában teszi szükségessé javaslat készítését 
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1. x x 

2. x x 

3. x x 

4. 0 0 

5. X X 

6. X X 

7. 0 0 

8. 0 0 

9. X X 
 

A fentiek alapján elkészítendő munkarészek: 

- Az 5. részmódosításhoz elkészítendő alátámasztó javaslatok: 

▪  1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

▪  2.1.4. Biológiai aktivitási érték változása 

▪  3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

▪  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

▪  6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

▪  9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

- A19. részmódosításokhoz elkészítendő alátámasztó javaslatok: 

▪ 1.2 A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI 

▪  2.1.4. Biológiai aktivitási érték változása 

▪  3.3. Belső úthálózat (keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 

▪  5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 

▪  6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

▪  9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 

 

 

Szolnok, 2021.február 5.  

 

 

  

 

        ..................................   

                            Pataki Ferenc sk.  

                                                                                önkormányzati főépítész                                                     
  



SZOLNOK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK 2020 ÉVI I. RÉSZMÓDOSÍTÁSÁVAL EGYBESZERKESZTETT DOKUMENTÁCIÓ 
 

JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ                                                                                 89                                                                                    2021                VÁTERV95 

 

5. sz. melléklet: Az előzetes vélemények és adatszolgáltatások részletezése  
 

18. 
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21. 
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22. 
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23. 
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24.- 
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35. 
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6. A vélemények elfogadásáról és a véleményezési szakasz lezárásáról szóló polgármesteri határozat 
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7. Az állami főépítészi tárgyalásra érkezett vélemények táblázatos összefoglalása 
 

Címlista 

szerinti 

sorszám 

Véleményező 

szervezet meg-

nevezése 

 

A vélemény rövid összefoglalása 

 

Tervezői és önkormányzati főépítészi válasz 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEZETEK 

1. 

 

JNSZ Megyei  

Környezetvédelmi, 

Természetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási 

Főosztály 

-- Természet és tájvédelemi szempontból 

kifogást nem emel. 

-- Hulladékgazdálkodási, levegővédelmi, 

földtani közeg védelme szempontjából 

kifogás nem merült fel. 

-- 

2. 

 

Hortobágyi Nemzeti 

Park Igazgatósága. 

-- Természetvédelmi szempontból a 

módosítások elfogadhatók 

 

-- 

3. 

 

JNSZ Megyei 

Kormányhivatal 

Hatósági Főosztály 

Bányászati Osztály 

-- A módosításokkal egyetért. 

 

--. 

4. 

 

Közép –Tisza-vidéki 

Vízügyi Igazgatóság 

-- A Vízpart körút16468/5 hrsz.–nál, 

amennyiben a feltáró út csapadékvíz 

csatornát érint, annak funkciója nem 

sérülhet. 

-- A módosítások vízgazdálkodási érdekeket 

nem sértenek. 

-- Figyelembe veszik a megvalósítás során. 

 

 

 

-- 

5. 

 

JNSZ Megyei 

Kormányhivatal 

Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

-- Felsorolja az illetékességi körébe tartozó 

ágazati, jogszabályi, iparbiztonsági és egyéb 

követelményeket. 

-- Környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja 

szükségesnek. 

-- 

6. 

 

JNSZ Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi 

Főosztály 

-- Kifogást nem emel. 

 

-- 

7. 

 

Budapest Főváros 

Kormányhivatala 

Országos Közúti és 

Hajózási Hatóság 

Főosztály 

Gyorsforgalmi Útügyi 

Főosztály 

-- Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz. 

. 

-- 

8. 

 

JNSZ Megyei 

Kormányhivatala 

Építésügyi és 

Örökségvédelmi 

Főosztály 

Építésfelügyeleti és 

Örökségvédelmi 

Osztály 

-- Kifogást nem emel. -- 

9. 

 

JNSZ Megyei 

Kormányhivatal 

Közlekedési Műszaki 

Engedélyezési, 

Mérésügyi és 

Fogyasztásvédelmi 

Főosztály 

Közlekedési Útügyi 

Osztály  

-- ad.4. (Gáz utca) nem kifogásolja. 

-- ad. 19. (Krúdy-Simon utcák) 

Szerencsésebbnek tartaná a tervezett 20 m 

szabályozási szélesség folyamatos 16 m-re 

való csökkentését. 

 

 

-- A többi módosítással egyetért. 

-- Megállapítja, hogy a meglévő közlekedési 

úthálózat a megközelítéseket biztosítja és a 

parkolás telken belül megoldható. 

-- 

-- A meglévő óvodát, melyet az új építéséig 

működtetni kell, a 20 m-es szabályozási szélesség 

az első ütemben nem alakítható ki. Az új óvoda 

megépítését követően, a jelenlegi joghatályos 

állapot visszaállítható lesz, mert az épület bontásra 

kerül. 

-- 

-- 

10. 

 

JNSZ Megyei 

Kormányhivatal 

Földhivatali Főosztály 

-- A 13. sz. módosítás szántó művelési 

ágazatú átlagosnál nem jobb minőségű 

földrészletet érint. Kifogást nem emel. 

-- 

11. 

 

Hajdú Bihar Megyei 

Kormányhivatal 

Agrárügyi Főosztály  

Erdőfelügyeleti 

Osztály 

-- Kifogást nem emel.  

. 

-- 

12. 

 

Honvédelmi 

Minisztérium Állami 

Légügyi Főosztály,  

-- Kifogást nem emel. 

 

--  
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Címlista 

szerinti 

sorszám 

Véleményező 

szervezet meg-

nevezése 

 

A vélemény rövid összefoglalása 

 

Tervezői és önkormányzati főépítészi válasz 

13. 

 

Honvédelmi 

Minisztérium 

Hatósági Főosztály  

-- Észrevételt nem tesz. -- 

14. 

 

Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 

-- Megállapítja, hogy a dokumentáció 

tartalmaz hírközlési szakági fejezetet. 

-- 

15.  

 

Innovációs és 

Technológiai 

Minisztérium 

-- Észrevételt nem tesz. -- 

16.  

 

JNSZ Rendőr-

főkapitányság 

Gazdasági 

Igazgatóság 

-- Elvárásokat nem fogalmaz meg. -- 

17. Miniszterelnökség 

Építészeti és 

Örökségvédelmi 

helyettes államtitkár 

-- Észrevételt nem tesz. -- 

18. 

 

Zagyvarékas Község 

Önkormányzat  

-- A módosításokkal egyetért. -- 

19. 

 

JNSZ Megyei 

Főépítész  

 

-- ad 7. sz. mód. A nagyvizi meder övezet 

határa nem az MTrTR szerinti, a korábbi 

fővédvonal szerepű töltés hibásan szerepel a 

vízgazdálkodási övezetben. 

-- A 30. oldalon a vízminőség-védelmi terület 

övezete nem az MTrT szerinti. 

-- Javítottuk. Jelöltük a fővédvonalat, de a korábbi 

töltés is vízgazdálkodási övezetben marad. 

 

 

-- Korigáltuk. 

 
 

 

 

 


