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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

 90/2011. (X.25.) KT.  számú határozat, Téglás Város módosított Településszerkezeti 
tervének és szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 
 

 18/2011. (X. 26.) számú rendelet, Téglás Város módosított Helyi Építési Szabályzatáról 
és Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
1.2. Átnézeti térkép 
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(Forrás: Saját szerkesztés) 
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1.3 A beavatkozási pontok bemutatása: 
 
1. beavatkozási pont: 
Belterületen, a Pozsár Gyula – Malom – Liget és Kossuth Lajos utcák által határolt tömb. A 
területen városi piac került tervezésre Önkormányzati beruházásban (pályázati forrás 
felhasználásával) , ennek elhelyezésére kerül sor a módosítással érintett területen. 

 
(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás) 

 
Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Köp Közlekedési célú közterület – parkoló 

 

Kö-6 Közlekedési célú közterület – gyalogos tér 

Az építési övezet/övezet módosításra javasolt besorolása, a normatív értékek összefoglaló 
táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 
Vt-5 Településközpont vegyes terület 

SZ A beépítési mód szabadon álló 
320 A minimálisan kialakítható telekméret: 320 m2 

80 80 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 
5,0 5,0 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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Részletek a tervdokumentációból (Tervező: ART VITAL Kft. – F. Balku Katalin építész): 
 
Helyszínrajz 

 
 



Téglás Város Településrendezési Tervének módosításához 
TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS – JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 

  

 

8 

 
Homlokzatok: 
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Látványterek: 

 
Részletek a műszaki leírásból: 
 
„Előzmények 
 
Téglás Város Önkormányzata a település lakosainak hosszú ideje aktuális és jogos igényét 
szem előtt tartva helyi termelői piac létrehozását határozta el, amit egy aktuális pályázati 
forrás segítségével szeretne megvalósítani. Az előbbi szándékokra alapozva, és azokat 
továbbgondolva Téglás Város Önkormányzata megbízást adott az ART VITAL KFT – nek, a 
tervezési programban foglaltak szerint a tárgyi építési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészítésére.  
Az érdemi munka megkezdése előtt több alkalommal helyszíni szemlére és felmérésekre 
került sor, elemeztük a környezeti adottságokat, ezt követően pontosítottuk a tervezési 
programot. A funkcionális kialakítás, illetve az építészeti koncepció kidolgozása céljából a 
megbízóval, több alkalommal ismételt egyeztetést folytattunk, ezt követően került sor a 
létesítmény műszaki paramétereinek véglegesítésére  
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Meglévő adottságok  
A tervezés helyszínéül szolgáló területen, annak északi oldalán két darab nyeregtetős épület 
található.  
Előbbiek közül az egyik, korábban 2 iskolai tantermet magában foglaló épület alkalmas 
további hasznosításra, melynek integrálásával és bővítésével megvalósítható a tervezett 
beruházás.  
A szomszédos északi oldalon egy nemrég teljes felújításon átesett parkosított terület 
található. Az építési telek sík, a területen jelentős szintkülönbség nem észlelhető.  
 
Tervezett építészeti koncepció, funkcionális kialakítás  
A tervezési program a vonatkozó előírások betartásával szabadon álló beépítés kialakítására 
irányul, magas-tetővel. A születő piaccsarnok kialakításánál fontos szempont volt a meglévő 
épület szerves beolvasztása a koncepciónkba.  
Ennek megfelelően jelen épületünk két részre lett osztva a meglévő főfal mentén. Az épület 
nyugati helyiségében került kialakításra egy kb. 33,5 m2 nagyságú iroda, a keleti részében 
pedig a piachoz tartozó kiszolgáló helyiségeket alakítottuk ki.  
Megrendelői igény szerint a déli piaccsarnok egy letisztultabb formát kapott, ahol az árusítás 
mobil asztalok használatával történne. A kialakult épületet, a nyugati oldal felől 
megnyitottuk a park irányába. Keleti oldal felől, pedig az épület főhomlokzata helyezkedik el 
a Malom utca irányában.  
A déli részen 17 db parkolót alakítottunk ki, melyek közül egy mozgássérült parkolóként 
funkcionál. Jelen parkoló egy új útcsatlakozás kialakításával csatlakozik a Malom utca 
forgalmába.  
 
Forgalmi kapcsolatok  
Az épület gyalogos megközelíthetősége a szomszédos zöldterület és a Malom utca felől 
egyaránt biztosítható. Az épület gépjárművel történő megközelíthetőségét a meglévő 
úthálózat biztosítja. A piac működéséhez szükséges, a vonatkozó előírásokra épülő 
személygépkocsi parkoló igény az épület déli oldalán kerül kielégítésre.  
A kommunális és szelektív hulladékgyűjtés illetve az ehhez szükséges feltételek 
megteremtése a város gyakorlatában rendszeresített szemétszállítás rendjéhez igazodóan 
kerül kialakításra.  
 
Homlokzatképzés, tömegalakítás  
A homlokzat, ill. tömegképzés kialakításánál esztétikus, visszafogott megjelenésű, modern 
karakterű, kortárs hangulatú épület létrehozására törekedtünk, amit mértéktartó formai, 
illetve tömegképzési elemek alkalmazásával kívántunk elérni. A homlokzatok alapvetően 
téglaburkolattal és nemes vakolattal ellátott kivitelben készülnek, az alkalmazott anyagokról, 
színezési koncepcióról a homlokzati színezési terv ad részletes információt. 
A vonatkozó településrendezési terv módosítása a program megvalósíthatósága érdekében 
folyamatban van. A területre vonatkozó előírások a tervezett létesítmény megvalósítását 
lehetővé teszik. 
Összességében a tervezett épület nem hivalkodó, de építészeti karakterrel bíró komplexumot 
kívántunk létrehozni, melynek tömegképzésével, motívumaival a városközpont egyedi, a mai 
építészeti hangulatot és karaktert hordozó színfoltjává válhat.” 
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2. beavatkozási pont: 
 
A belterület délkeleti részén, az Erdő – Alkotmány és Annakert utcák által határolt tömb. 

 
(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás) 

 
A terület a településrendezési eszközökben jelenleg is egy „lakóparki beépítéssel” tervezett, 
un. szomszédsági egységekre bontva, rendkívül alacsony területi kihasználással. A módosítás 
során a terület teljes kiterjedésében kertvárosias lakóterületre módosul (kivéve az a két 
kisebb méretű terület, ami a szomszédos – 3. beavatkozási pontban részletezett – projekt 
megvalósításához – közlekedési és vízi létesítményekhez - nyújt teret). 
 
A lakóterület keleti oldalán észak déli irányban haladó gázvezeték védőtávolságával növelt 
területe és az általa keleti irányban leválasztott telekrész, a 3. beavatkozási pontban 
részletezett Önkormányzati beruházásban megvalósuló projekt területét növeli, egészíti ki 
azt. Ez által a két projekt és beavatkozás erőteljesen összefügg és nem választható el 
egymástól (ingatlan és térszerkezeti struktúra szempontjából elsősorban). 
 
A területen cca. 60 lakóingatlan kialakítására alkalmas terület kialakításra, kiszolgáló belső 
úthálózattal, közmű csatlakozással. A lakóépületek egyedi, ikres és sor jelleggel kerülnek 
kialakításra, a tervezett fejlesztés szerint. A terület megközelítését az Alkotmány utcáról 
lehet biztosítani, ahol kerékpárút is halad az úttal párhuzamosan. A területet 
nagyfeszültségű távvezeték is keresztezi, ami a lakás célú felhasználást erősen korlátozza 
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Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Ee Egészségügyi erdőterület 

  

Z-2 Településrész szintű zöldterület, közpark 

  

Lke-2 Kertvárosias lakóterület 

Z zártsorú beépítési mód 

750 A minimálisan kialakítható telekméret: 750 m2 

25 25 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

3,5-
6,5 

3,5m és 7,5 m közötti a megengedett legnagyobb építménymagasság 

 
Az építési övezet/övezet módosításra javasolt besorolása, a normatív értékek összefoglaló 
táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Lke-2 Kertvárosias lakóterület 

O A beépítési mód oldalhatáron álló 

450 A minimálisan kialakítható telekméret: 450 m2 

30 30 % - a beépítettség legnagyobb megengedett mértéke 

7,5 7,5 m – a megengedett legnagyobb építménymagasság 
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3. beavatkozási pont: 
 
A belterület délkeleti részén, a 0167/12 és 0167/14 hrsz.-ú csatornák között található 
vízgyűjtő területén. A területen lévő vizes, mélyfekvésű terület felhasználásával csapadékvíz 
tárolására alkalmas (hasznos befogadó képesség: 36000m3; teljes felület: 1,7ha; átlagos 
mélység: 2,0m; átlagos szélesség: 90,0 m; hossza: 260,0 m) tározó kerül kialakításra, amely a 
környező területekről vezeti a csapadékvizet a tározóba. 
 

 
(Forrás: FÖMI adatszolgáltatás) 

 
A tározó vízfelülete és az ingatlanhoz tartozó zöldfelületek alkalmasak egy városi szabadidős 
és rekreációs terület kialakítására, az Önkormányzat beruházásában. Ugyanakkor a város 
jelentős területének csapadékvíz elhelyezés problémája is megoldódik. A területhez a 2. 
beavatkozásból terület kerül csatolásra jelen beavatkozáshoz, továbbá zöldfelületi jellege 
erősíti a szomszédos projekt létrejöttét, érvényesülését. 
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Részlet a rekonstrukciós tervdokumentációból: 
 
„2. ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS  
A tervezéssel érintett területek Téglás város közigazgatási területén helyezkednek el, a 
fentiekben felsorolt bel- és külterületi ingatlanokon.  
 
A város belvízzel alig veszélyeztetett kategóriába tartozik. A település belterületén meglévő 
csapadékvíz csatornák befogadója a VIII/7. sz. Téglási-csatorna és a VIII/7-2 sz. Hadházi-
csatorna nevű két csatorna. A városközpont területének egy részén zárt csatornahálózat, 
illetve nyílt árokhálózat található. A meglévő nyílt árkok egy része szikkasztó árokként 
üzemel. A meglévő hálózat nagyrészt elhanyagolt állapotban található, a meglévő csatornák 
feliszapolódtak. A település jelentős részén a csapadékvizek elvezetése nincs megoldva. A 
meglévő csatornahálózat rekonstrukciójával valamint a hiányzó csapadékvíz csatorna 
megépítésével a település belvíz problémái megoldódnának.  
 
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján szükséges a csapadékvíz elvezető csatornahálózat 
mederkotrása, rézsű rendezése, gaz irtása, továbbá a Hadházi-csatorna, a Téglási-csatorna 
és a csatornához tartozó tározó mederkotrása és partrendezése.  
 
Ahol szükséges, a csatornákat és tározót az Önkormányzat javaslatai alapján kell felújítani. A 
meglévő csapadékvíz elvezető csatornákat rendszeresen tisztítani szükséges a megfelelő 
vízszállító képesség biztosítása érdekében, amely egyrészt lakossági, másrészt 
önkormányzati feladat.  
A tervezéssel érintett szakaszok:  

 Böszörményi utca rekonstrukciója (~1373,4 m),  

 Stadion utca rekonstrukciója (~464,2 m),  

 Téglási-csatorna (VIII/7) mellékág és a csatornához tartozó tározó kotrása, rendezése 
(~1014 m, melyből a tározó ~260 m),  

 Hadházi-csatorna (VIII/7-2) oldalág kotrása, rendezése (~2656 m),  
 
Jelen terv feladata, a fent felsorolt problémás területek csapadékvíz elhelyezési 
lehetőségeinek a vizsgálata. A tervezés során maximálisan figyelembe kell venni a vizek 
helyben tartására való törekvés, továbbá a talajadottságokból adódó szikkaszthatóság 
vizsgálatát. 
 
A javításra kerülő csapadékvíz szikkasztó árkok rekonstrukciója az alábbi módon valósul meg: 
mederburkolat javítása, fugázása, rézsű helyreállítása, profilozás, padka rendezés.  
 
A Téglási-csatorna (VIII/7) mellékág és a csatornához tartozó tározó, valamint a Hadházi-
csatorna (VIII/7-2) oldalág kotrásával, rendezésével a belterületről történő vízelvezetés minél 
gyorsabb elvezetése a cél. A jelenleg nagyrészt elhanyagolt, sok területen gazos, benőtt, 
földomlásos szakaszok rendezésével, kotrásával a biztonságos vízelvezetés hosszú távon 
megoldásra kerül. A Hadházi-, és a Téglási-csatorna mederkotrással, mederrendezéssel 
érintett szakaszai a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében vannak.” 
 
(Forrás: TENDER TERV Kft. – Duró János vízilétesítmény tervező VZ 09-1107) 
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Az építési övezet / övezet jelenlegi besorolása, a normatív értékek összefoglaló táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

V Vízgazdálkodási terület 

Az építési övezet/övezet módosításra javasolt besorolása, a normatív értékek összefoglaló 
táblázata: 
Módosítással érintett építési övezet / övezet besorolás 

Kü-re Különleges beépítésre nem szánt rekreációs és szabadidős terület 

 

 

A hatályos szabályozási és szerkezeti terv között eltérés tapasztalható a közpark (Z-1) és az 
erdő (Ee) övezeti besorolásra, ugyanazon a területen. 
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4. beavatkozási pont: 
 
Külterületen, a megyehatár mellet a 0211/10, 0211/9, 0211/8, 0211/7, 0211/6, 0211/5 és 
0211/3 hrsz.-ú területeken. A módosítás során mezőgazdasági általános terület övezetéből, 
gazdasági erdőterület övezetébe történik átsorolása. 
A módosítás a településszerkezeti terv tervi állapotai közötti eltérés alapján került tervezésre 
és aktivitás érték növekményének felhasználására (erdőkataszter állománya alapján 
ellenőrizve). 
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2. Beavatkozási pontok ismertetése 

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Belterületen, a Pozsár 
Gyula – Malom – 
Liget és Kossuth Lajos 
utcák által határolt 
tömb. 

Piac tervezett 
beruházásának támogatása, 
a szükséges építési övezet 
kialakítása. 

- beépítésre nem szánt 
terület  

- közlekedési célú közterület 
(Kö-6) 
- közlekedési célú közterület 

– parkoló (Köp) 

0,01 
 
0,15 

0,06 
 
0,05 

- településközpont vegyes terület (Vt) 
 

0,16 0,08 - 

 

 

H
A

TÁ
SO

K
 

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

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A helyi termékek piacra jutásával biztosítja a helyi gazdasági érdekek elősegítését.  

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Belterületi, települési térség, így a tájhasználat nem változik. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális hálózathoz kapcsolódik, új erőforrást nem biztosít.  

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
 

Jelentős mértékben nem változik, hatása nincs   
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2. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

A belterület délkeleti 
részén, az Erdő – 
Alkotmány és 
Annakert utcák által 
határolt tömb. 

Lakópark tervezett 
beruházás támogatása, a 
szükséges építési övezet 
kialakítása. 

- beépítésre nem szánt 
terület  

- zöldterület (Z) 3,41 27,28 - kertvárosias lakóterület (Lke) 
- Különleges rekreációs terület (kü-re) 
- Vízgazdálkodási terület (V) 
 

2,69 
0,66 
0,06 

7,26 
3,96 
0,36 

- 

 

 
 
 

H
A
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
A településen és a térségben felmerülő minőségi lakásigény kielégítésére alkalmas fejlesztés. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A terület részben beépítésre szánt, a települési térséghez szorosan kapcsolódik, így jelentősebb negatív 

hatást nem tud kiváltani 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A tájhasználat jelentősen megváltozik a jelenlegi állapothoz képest. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik (művelésből kivont). 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Infrastruktúra hálózat bővítése szükséges a fejlesztés megvalósításához..  

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A módosítás során a lehetséges beépítési intenzitás nagy mértékben növekszik.  
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3. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

A belterület délkeleti 
részén, a 0167/12 és 
0167/14 hrsz.-ú 
csatornák között 
található vízgyűjtő 
területén  

Rekreációs és sportolási célú 
terület kialakításának 
támogatása, a szükséges 
övezet kialakítása, 
csapadékvíz tározó 
létesítése. 

- beépítésre nem szánt 
terület  

- vízgazdálkodási terület (V) 1,54 9,24 - Különleges beépítésre nem szánt rekreációs és 
szabadidős terület (Kü-re) 
 

1,54 4,62 - 

 

 

 
 

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

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Társadalmi és sport tevékenységek, rendezvények színtere lehet, ezzel elősegítve a felmerülő igények 

kielégítését. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja 

meg. Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
A tájhasználat érdemben nem változik. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális hálózathoz kapcsolódik.  

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A meglévő, alulhasznosított terület zöldfelületi fejlesztése jelentős előrelépést biztosít a település 
zöldfelületeinek összeségében.    
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4. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 

Terület 
(ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitási 

érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Külterületen, a 
megyehatár mellet a 
0211/10, 0211/9, 
0211/8, 0211/7, 
0211/6, 0211/5 és 
0211/3 hrsz.-ú 
területeken. 

Az előző beavatkozási 
pontok által létrejött 
biológiai aktivitás 
kompenzációja. 

- beépítésre nem szánt 
terület  

- Általános mezőgazdasági 
terület (M) 

5,37 19,87 - Gazdasági erdőterület (E) 
 

5,37 48,33 - 
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A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
A beavatkozás a jelenlegi – a terület használata szerinti - is fennálló hatásokat érdemben nem változtatja 

meg. Környezeti és természeti szempontból negatív hatások nem lépnek fel. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme:  
Nem változik, hatása nincs. 

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

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

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

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs 
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3. Településszerkezeti módosítások 
 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2021 (XI.25.) számú önkormányzati határozata 

 
Téglás Város Településszerkezeti tervének és a szerkezeti terv leírás módosításának 

jóváhagyásáról 
 
A Képviselő-testület: 
1. A város közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti tervet és a 

településszerkezeti tervleírást az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta. 
2. Az Art Vital Kft. által T-23/2021. munkaszámon készített T-1 rajzszámú módosított 

településszerkezeti tervet és a szerkezeti terv módosított leírását a melléklet szerinti 
tartalommal elfogadja. 

3. T-15/2018 törzsszámú T-1 jelű településszerkezeti tervet, jelen határozat 2. 
mellékletét képező T-23/2021 törzsszámú T-1 (A-D) jelű szerkezeti tervlap tervezési 
területével módosul. 

 
K.m.f. 

 
       ………………………………         …………………………… 

        Szabó Csaba     Szilágyi József László 
        polgármester                         jegyző 
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1. sz. melléklet 
 
a 90/2011 (X. 25.) számú határozattal elfogadott, Téglás Város Településszerkezeti 
tervének és a szerkezeti terv leírás módosításának jóváhagyásáról szóló 
55/2021.(XI.25.)KT. sz. határozat melléklete 

 
1.    

A határozat „A beépítésre nem szánt területek területi változásai” című fejezete kiegészül: 
 

A beépítésre nem szánt területek területi változásai 

 Közlekedési területek: 
- általános közlekedési terület, elsősorban a 4. sz. főútnak a gyorsforgalmi úttá 

történő kiépítésével, valamint a 4901. sz. országos mellékút új nyomvonala 
biztosításával, a tervezett országos mellékutakkal, és területük szélesítésével 
növekszik       mintegy  20 ha-ral 

- gyalogos tér területe 1,17 ha 
- parkoló területe: 0,14 ha 

 Erdőterületek: 
- védelmi, gazdasági erdővel nő az Angolkerttől D-re, a volt Tsz. telep illetőleg az itt 

tervezett gazdasági terület Ny-i oldalán,  mintegy 5 ha-ral 
- A Hajdúdorogi út mellett a kisebb erdőfoltokat összefüggő erdővé alakítva, a 

növekedés itt mintegy 1,5 ha. 
- A meglévő földutak erdősávjait, az egyéb utak menti erdőket újratelepítve és 

bővítve a növekedés mintegy 7 ha.  
- A 4. sz. gyorsforgalmi út és az elektromos távvezeték között tervezett védelmi célú 

erdő megközelítőleg 7 ha. 

 Zöldterületek: 
- Közpark a Nádas utca mély fekvésű területén 0,5 ha 

és a régi temető D-i részén, megközelítőleg 4 ha 
- Közpark, dísztér a jelenlegi főtér kibővített területe mintegy 0,9 ha 

 Különleges területek: 
- Rekreációs terület (cca. 1,5 ha) kerül kialakításra az Alkotmány utca délkeleti 
oldalán, külterületen.  

 
2. 

A leírás kiegészül a Településszerkezeti tervlap megállapítása fejezet címmel 
 

„Településszerkezeti tervlap megállapítása 
A T-23/2021 munkaszámú, T-1 jelű településszerkezeti tervet az 1. melléklet tartalmazza.” 
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2. sz. melléklet 
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4. Alátámasztó munkarészek: 

1. 
Közlekedési 
munkarész 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, a 
2. beavatkozási pontra vonatkozóan került kidolgozásra, 
mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített 
munkarészeket a többi beavatkozási pont esetében. 

2. 
Környezetalakítási 
munkarész 

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

3. 
Tájrendezési 
munkarész 

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

4. Közművek 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, a 
2. és 3. beavatkozási pontra vonatkozóan került kidolgozásra, 
mivel a tervezett változások érdemben nem változtatják meg 
a hatályos rendezési tervhez korábban készített 
munkarészeket a többi beavatkozási pont esetében. 

5. Hírközlési munkarész 

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

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

7. 
Biológiai aktivitási 
érték 

Jelen dokumentációhoz a tervezési területre vonatkozóan, 
kidolgozásra került. 

 
4.1. Településképi előírások vizsgálata  

 
A tervezett módosítások – területi elhelyezkedésük és kiterjedésük alapján – érdemben 
befolyásolják a település kép kialakult jellegét. Az Téglás Város Önkormányzata képviselő-
testületének 16/2017. (XII.21.) önkormányzati rendeletében megfogalmazott településképi 
előírások össze egyeztethetőek a tervezett módosítás során részben megváltozó szerkezeti 
elemekhez. 
Az esetlegesen felmerülő településképet befolyásoló szabályozási irányelvekre adott 
rendeleti válaszokat a hatályos rendelkezés már tartalmazza, azokon változtatni nem 
szükséges. 
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4.2 Új beépítésre szánt területek kijelölésére vonatkozó nyilatkozat 
2018. évi CXXXIX törvény Igazolás/megfelelés 

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület 
kijelölését nem tiltja, a településrendezési 
eszközben új beépítésre szánt területet a 
következő szempontok mérlegelése alapján kell 
kijelölni: 
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a 
meglévő települési területhez, 

1. beavatkozás esetén megfelel  
2. beavatkozás esetén megfelel 

b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem 
okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését, és 

A beavatkozások során kialakuló új, beépítésre szánt 
területek kialakulásával a beépítésre szánt területek 
nem okozzák a szomszédos települések beépítésre szánt 
területeivel történő összenövést, mivel az 1. 
beavatkozás belterületen, a 2.beavatkozás pedig a 
Hajdúsági Iparművek területe és a belterület között jön 
létre  

c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak 
akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre 
szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 
szerinti barnamezős terület. 

A település közigazgatási területén belül, a tervezett 
rendeltetésnek megfelelő, fel nem használt terület sem 
az 1-es, sem a 2-es beavatkozási pontnak megfelelő 
nem található (pl.: beépítési mód). 

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti szempontot 
abban az esetben nem kell alkalmazni, ha 
a c) pont szerinti meglévő beépítésre szánt terület 
– tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene 
annak várható költsége miatt. 

A módosítás során létrejövő új beépítésre szánt terület 
teljesíti az (1) c) pontjára vonatkozó feltételt.  

(3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével 
egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-
ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában 
az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági 
vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni. Ha a 
zöldterület vagy véderdő kijelölése az új 
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az 
adott területen nem valósítható meg, akkor a 
zöldterületet vagy a véderdő területét a település 
arra alkalmas más területén kell kijelölni. 

A módosítás során új erdő terület került kijelölésre, 5,37 
ha területen, amely így teljesíti a feltételt, mivel az új 
beépítésre szánt terület (3,57 ha) 5%-os telepítendő 
zöldterületi küszöb értéke 0,18 ha. 

13. § (1) Borvidéki település borszőlő termőhelyi 
katasztere I–II. osztályú területeihez tartozó 
földrészlet – a különleges mezőgazdasági üzemi 
terület kivételével – nem minősíthető beépítésre 
szánt területté. 

A módosítással érintett terület nem esik a borszőlő 
termőhelyi kataszter I-II. osztályú területeibe. 

(2) Az Országos Gyümölcs Termőhely Kataszter I. 
és II. osztályú területeihez tartozó földrészlet – a 
különleges mezőgazdasági üzemi terület 
kivételével – nem minősíthető beépítésre szánt 
területté. 

A módosítással érintett terület nem esik az Országos 
Gyümölcs Termőhely Kataszter I-II. osztályú területeibe. 
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4.3. Szabályozás kialakításának irányelvei, alátámasztások egyéb leírások 
 
1. beavatkozási pont 
Az érintett beavatkozási terület – mint célterülete a fejlesztésnek – rendelkezik azzal a 
helyzeti energiával, ami a telepíteni kívánt rendeltetés hosszútávú működését elősegítheti. 
Az infrastrukturális elemek rendelkezésre állnak, közútról jól megközelíthető. Ez utóbbi 
fontos nem csak a terület ellátása szempontjából, de a városi piac funkció működése 
szempontjából is. A város főbb útjai a szomszédos közösségi tér közvetlen közelében 
haladnak, keresztezik egymást. Hagyományosan az utak keresztezésének közelében 
helyezték el korábban a piacokat, ami itt a jelenkorban is meg tud valósulni. 
 
A település növekedése a XVIII. század végétől napjainkig 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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A rendeltetésnek megfelelő építési övezeti besorolás mellett, a kompakt városszerkezet 
megőrzése is a cél, ami a városias térszerkezetben megnövelt beépítési mutató 
alkalmazásával is elősegíthető. 
 
A város főbb rendeltetései a település ezen központi környezetében összpontosulnak, ezzel 
is erősítve a városközpont jellegét. Ezek mellé társul a piac, mint a helyi kereskedelem egyik 
felülete és egyben helyi közösség – termelői és fogyasztói egyben – erősödésének egyik 
lehetséges kapcsolódási pontja. 
 
Rendeltetések a településen 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 
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2. és 3. beavatkozási pont 
 
A lakóterületek, egységes tömör szerkezetet alkotnak, sakktábla szerű elrendezésben a 
település központja körül. A település lakóterületeire a kertvárosias illetve a központtól 
kifelél haladva falusias utcakép jellemző.  
 
A lakótömbök szinte majdnem teljes egészében mentesek a közösségi, igazgatási funkcióktól. 
A települési környezet minőségében érezhető különbségeket leszámítva, funkcionális és 
ellátási szempontból azonos a helyzetük a városszerkezetben. 
 
Lakóterületek a belterületen 

 
(Forrás: saját szerkesztés) 

 
A terület a hatályos településrendezési eszközökben is egy tervezett, de meg nem valósított 
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lakóterületi fejlesztés. A terven jól kivehetően 4 darab un. szomszédsági egység kerület 
betervezésre, íves útvezetési kialakítással. Az utak, a kialakítani tervezett lakóterületeken 
minden esetben átvezetésre kerültek, ezzel a zavartalan, egy irányból várható forgalmi elv 
megszüntetésre került. A szomszédsági egységek zavartalanságára épülő elve kis mértékben 
csorbát szenvedtek. Az ingatlan szerkezet nem tudta jól lekövetni a kiinduló telek formáját és 
jelentős kiterjedésével is igen pazarlóan bánt. 
 
Az újonnan kialakítandó lakóterület fejlesztés a sűrűbb, kisvárosi jelleghez jobban igazodó 
struktúrát tervez a területre. Továbbá az egyedi telkes, oldalhatáron álló épületelhelyezés 
mellett számos más – ikres, sorház jellegű, …stb. – beépítési móddal is színesítve a 
településképi megjelenést, ezen az újonnan beépítésre szánt területen. 
 
A terület belső magánutakkal kerül feltárásra, közmű hálózatokkal egyetemben. 
 
A tervezett lakóterület keleti oldalán – a 3. pont beavatkozási pont szerint – Önkormányzati 
beruházásban, víztározó kerül kialakításra, egy viszonylag rendezetlen területen. Ezen a 
területen a víztározó kialakításával egy időben, rekreációs célú, közösségi rendeltetésnek 
teret biztosító övezet kerülne kiépítésre. A jelenlegi területét nagy részét a tervezett 
vízfelület elfoglalja, így további területek kerülnek csatolásra a tőle nyugatra elhelyezkedő 
lakóterületi fejlesztés fel nem használt területeiből. Ezek a területek a két terület között 
haladó gázvezeték védősávjából és az általa a lakóterületből „levágott” nem jól 
hasznosítható – a törzsterülethez struktúrájában csak jelentős költségek árán illeszthető - 
területrészekből állnak. 
 
Ugyanakkor ezek a területek a tó és vele kialakuló rekreációs területek számára 
létfontosságúak, mert biztosítják a terület jobb körüljárhatóságát, közterületi kapcsolatát, 
illetve az egyéb funkciókhoz – pl. szabadidős tevékenységek – tartozó létesítmények, 
műtárgyak, objektumok elhelyezhetőségét. 
 
A területek nyugati oldalán haladó Alkotmány utca másik oldalán – a település új 
településrendezési tervében – új települési alközpont kialakítása tervezett a későbbiekben, 
amihez jelen tervdokumentációban vázolt 2. és 3. beavatkozási pontok jól illeszkednek. 
 
A 2. beavatkozási pontra vonatkozó részletesen kidolgozott (közlekedés, közmű, épített 
környezet, …stb.) telepítési tanulmánytervet külön dokumentumként csatoltuk. 
 
A 3. beavatkozási pont keleti oldalán haladó csatorna, a város külterületén található alábbi 
belvízcsatornák egyike: 

Sorszám Csatorna neve 

1. Hadházi (VIII/7-2) oldalág 

2. Téglási (VIII/7) mellékág 

3. VIII/8-1-1 oldalág 

4. Érpatak – Nagyszéki szivárgó 

 
Rendkívüli belvizek idején a mélyebb fekvésű területeken elöntések keletkeznek, de ezek 
általában nem a házakat, hanem a kerteket érintik. A lakóépületeket csak a magas talajvizek 
érintik. A gondokat alapvetően a belterületi csapadékvíz elvezető hálózat nem kellő 
kiépítettsége és állapota, másodsorban a (korábbi társulati kezelésű) befogadó csatornák 
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feliszapoltsága okozza. A belterületen számtalan olyan hely van, ahol egy-egy nagyobb 
esőzés után az utcák, lakóházak vízmentesítése szivattyúkkal, szippantó kocsikkal, 
tűzoltókocsikkal történik. 
A település közigazgatási területén nem található FETIVIZIG kezelésű belvíztározó. Horgász 
tó, a volt Sipos tó területén az új Halkatraz tó. 
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5. Szabályozási módosítások: 
 

5.1. Helyi Építési Szabályzat módosított rendelet tervezete 
 

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2021. (XI. 26.) önkormányzati rendelete 
a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011. (X.26.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  

Téglás Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében, és 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 
törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. 
rendelet 42. §-ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró   
- külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, valamint   
- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal   
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
(1) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) 
önkormányzati rendelet 1. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„1. § [ A településrendezési eszközök]” 
(2) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) 
önkormányzati rendelet 1. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet 
és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, 
bővíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági 
engedélyt adni csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Étv.), valamint az e törvények által meghatározott az Országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OTÉK) előírásai, valamint:] 
„a) a T-23/2021 törzsszámú S-1 jelű belterületi szabályozási terv,” 
(3) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) 
önkormányzati rendelet 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
[A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, továbbá telket alakítani, épületet 
és más építményt (a műtárgyakat is ide értve) építeni, felújítani, átalakítani, korszerűsíteni, 
bővíteni, lebontani, elmozdítani, rendeltetését megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági 
engedélyt adni csak az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
(a továbbiakban: Étv.), valamint az e törvények által meghatározott az Országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: OTÉK) előírásai, valamint:] 
„c) a T-23/2021 törzsszámú S-2 jelű külterületi szabályozási terv és jelen Helyi Építési Szabályzat 

együttes figyelembevételével szabad.” 
 

 



Téglás Város Településrendezési Tervének módosításához 
   TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS - JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ 

  

 
36 

2. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 2. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. § [ A terv értelmezése]” 
 

3. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 3. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3. § [ A területfelhasználási módok szerinti tagolódás és az építési használat mértéke, valamint 

az építési övezeti és övezeti tagolódás]” 
 

4. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 4. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § [ Telekalakítás, építmények elhelyezése és kialakítása]” 
 

5. § 
(1) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) 
önkormányzati rendelet 5. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„5. § [ A lakóterület]” 
(2) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) 
önkormányzati rendelet 5. § (6) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki: 
[A (4) bekezdés szerinti építési övezetekben a telekalakításra, az épület elhelyezésre és a beépítés 
karakterére vonatkozóan az alábbi előírásokat is be kell tartani:] 
„d) Az Lke-2.3 jelű építési övezetben legfeljebb 4 lakásos lakóépület helyezhető el, ahol az előkert 

mélysége 3 méter, mely egyben építési vonal is. A beépítési mód csoportos.” 
 

6. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 6. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § [ A vegyes terület]” 
 

7. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 7. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„7. § [ A gazdasági terület]” 
 

8. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 8. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § [ A különleges terület]” 
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9. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 9. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. § [ A közlekedési és közműterületek]” 
 

10. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 10. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § [ A zöldterület]” 
 

11. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 11. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11. § [ Különleges területek]” 
 

12. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 11/A. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„11/A. § [ Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület]” 
 

13. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet „Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület” alcíme a következő 
11/B. §-sal egészül ki: 

„11/B. § [ Rekreációs terület] 
A különleges beépítésre nem szánt „Rekreációs terület” övezetén (jelölése: K-re) belül: 
a) a rekreációs övezetben rekreációs és pihenő funkcióhoz kapcsolódó építményeken túl 

elhelyezhetőek a szabadidős sport, a szabadtéri sport kiszolgálásához szükséges építmények 
és műtárgyaik és az ezeket kiszolgáló, valamint a fenntartást biztosító építmények 
(különösen portaépület, szociális épület, raktár). 

b) épület legfeljebb 2%-os beépítettséggel, szabadon álló beépítési móddal, az 5,0 m-es 
építménymagasságot meg nem haladóan, részleges közművesítettség esetén létesíthető.” 

 
14. § 

A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 12. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. § [ Az erdőterület]” 
 

15. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 

rendelet 13. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 
„13. § [ A mezőgazdasági terület]” 
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16. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 14. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„14. § [ Vízgazdálkodási területek]” 
 

17. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 15. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„15. § [ Állattartó épületek]” 
 

18. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 16. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„16. § [ A bel - és a külterület lehatárolása, valamint a település fejlesztési területei]” 
 

19. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 17. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„17. § [ A közterületek meghatározása]” 
 

20. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 18. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„18. § [ Az értékvédelem]” 
 

21. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 19. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„19. § [ A környezetvédelem]” 
 

22. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 20. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„20. § [ A településrendezés sajátos jogintézményei]” 
 

23. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 21. § címe helyébe a következő rendelkezés lép: 

„21. § [ Záró rendelkezések]” 
 

24. § 
(1) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) 
önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 
(2) A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) 
önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki. 
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25. § 
A város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) önkormányzati 
rendelet 5. § (6) bekezdés c) pontjában a „ .” szövegrész helyébe a „ ,” szöveg lép. 
 

26. § 
Hatályát veszti a város szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló 18/2011.(X.26.) 
önkormányzati rendelet 
1. „A településrendezési eszközök” alcím címe, 
2. „A terv értelmezése” alcím címe, 
3. „A területfelhasználási módok szerinti tagolódás és az építési használat mértéke, valamint az 

építési övezeti és övezeti tagolódás” alcím címe, 
4. „Telekalakítás, építmények elhelyezése és kialakítása” alcím címe, 
5. „A lakóterület” alcím címe, 
6. „A vegyes terület” alcím címe, 
7. „A gazdasági terület” alcím címe, 
8. „A különleges terület” alcím címe, 
9. „A közlekedési és közműterületek” alcím címe, 
10. „A zöldterület” alcím címe, 
11. „Különleges területek” alcím címe, 
12. „Megújuló energiaforrások hasznosításának céljára szolgáló terület” alcím címe, 
13. „Az erdőterület” alcím címe, 
14. „A mezőgazdasági terület” alcím címe, 
15. „Vízgazdálkodási területek” alcím címe, 
16. „Állattartó épületek” alcím címe, 
17. „A bel - és a külterület lehatárolása, valamint a település fejlesztési területei” alcím címe, 
18. „A közterületek meghatározása” alcím címe, 
19. „Az értékvédelem” alcím címe, 
20. „A környezetvédelem” alcím címe, 
21. „A településrendezés sajátos jogintézményei” alcím címe. 
 

27. § 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon 
hatályát veszti. 

 
 
 
 
 

   Szabó Csaba         Szilágyi József László  

     polgármester                                                                    jegyző 
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1. melléklet 

„2. melléklet 

A lakóterület 

 A B C D E F G H I 

1 lakóterület a telek 

2 Sajátos építési használat Alkalmazható építési 
övezet (jele) 

Beépít
ési 

módja 

legkisebb legnagyobb 

3 Széle
sség

e 
(m) 

Mélysége 
(m) 

Területe 
(m2) 

aktív 
zöldterülete (%) 

beépítettsé
ge (%) 

utcai építmény magasság 
(m) 

4 falusias Lf Oldalh
atáro
n álló 

(O) 

16 - 1000 40 25 4,5 

5 kertvárosias Lke-1 Oldalh
atáro
n álló 

(O) 

18 - 750 50 30 -5,0 

6 Lke-2.1 Szaba
don 
álló 
(Sz) 

- - 350 45 35 7,0 

7 Lke-2.2 Ikres 
(Ik) 

- - 350 45 35 7,0 

8 Lke-2.3 Csopo
rtos 

- - 1000 45 35 7,0 

9 Lke-3 Oldalh
atáro
n álló 

(O) 

14 - 750 50 25 3,5 - 4,5 

1
0 

kisvárosias Lk-1 Oldalh
atáro
n álló 

(O) 

12 - 350 30 40 4,5 - 7,5 

1
1 

Lk-2 Zártso
rú (Z) 

12 - 350 30 40 4,5 - 7,5 

”  
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2. melléklet 
„7. melléklet 
A T-15/2018 törzsszámú S-1 jelű belterületi szabályozási terv a T-23/2021 törzsszámú S-2 (A-C) jelű szabályozási tervlapok tervezési területeivel módosulnak, valamint a T-12/2010 törzsszámú S-2 

jelű külterületi szabályozási terv a T-23/2021 törzsszámú S-1 (D) jelű szabályozási tervlap tervezési területével módosul. 
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Véleményezési dokumentáció 
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Véleményezési dokumentáció 
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Véleményezési dokumentáció 
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Véleményezési dokumentáció 

Végső előterjesztői indokolás 
Téglás város közigazgatási területén megvalósításra váró fejlesztési, beruházási szükségletek 
(városi piac, lakóterület fejlesztés az Alkotmány utcán, sport és rekreációs, valamint 
erdőterület kijelölése) szükségessé tették a szabályozási terv módosítását. A rendeletből a 
jogszabályszerkesztés követelményeire figyelemmel törlésre kerültek a jelöletlen alcímek, 
egyidejűleg a szakaszok elnevezést kaptak. 
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Véleményezési dokumentáció 

6.  A településrendezési eszközök tervezett módosítása és  
a hatályos területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatása 

6.1  A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat 

 

A 282/2009 (XII.11) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a 

térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba 

beépítésre kerültek. 

Kelt.: Nyíregyháza, 2021. augusztus hó 3. nap 

 

 

 

………………………..     
            Végh József      
             településtervező           
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6.2 Övezeti lehatárolás 
 

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

o Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT), 
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv), 

- Hajdú-Bihar megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály: 
o megyei területrendezési tervről szóló 3/2020.(VI.29.) sz. megyei önkormányzati rendelet 

 

Ssz. Övezetek megnevezése 

Övezeti érintettség 
MTrT szerinti 

terület 
Hatályos terv  

szerinti terület  
Módosítás után  

a terület nagysága  
Változás mértéke  

Közigazgatási 
területen 

Tervezési 
területen 

ha ha % ha % ha % 

1. Erdőgazdálkodási térség érinti érinti 2337 2337 100 2337 100 0 0 

2. Mezőgazdasági térség érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

3. Vízgazdálkodási térség érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

4. Települési térség érinti érinti 816 816 100 816 100 0 0 

5. 
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi 
építményeinek elhelyezésével igénybevett területek 

érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

6. Ökológiai hálózat magterületének övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

7. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

8. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

9. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

10. Erdők övezete érinti érinti 874 874 100 874 100 0 0 

11. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

12. Tájképvédelmi terület övezete érinti nem érinti 0 0 0 0 0 0 0 

13. A világörökség és világörökség várományos terület övezete által érintett telepölések nem érinti nem érinti - - - - - - - 

14. Vízminőség-védelmi terület övezete érinti érinti 1282 1282 100 1282 100 0 0 

15. Nagyvízi meder övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

16. VTT-tározók övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

17. Honvédelmi és katonai célú övezet területe nem érinti nem érinti - - - - - - - 

18. Ásványi nyersanyagvagyon övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

19. Rendszeresen belvízjárta terület övezete érinti érinti 413 413 100 413 100 0 0 

20. Tanyás területek övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

21. A városkörnyéki településegyüttesek övezete  nem érinti nem érinti - - - - - - - 

22. A gyógytényezőkkel rendelkező települések övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 

23. A klímaváltozással fokozottan érintett területek övezete érinti érinti - - - - - - - 

24. A csillagos égbolt park övezete nem érinti nem érinti - - - - - - - 
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1. Erdőgazdálkodási térség 

követelmény: 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

a) az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület terület-felhasználási egységet a térséget 
lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt 
terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni; 
 
OTrT. 29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt 
területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők 
övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

 

követelmény: 
 

OTrT 30. §: Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet  
 

a követelmény teljesítése:  
A módosítás során az övezetben új külszíni bánya nem került tervezésre, tehát a 
követelmény teljesül. 

 

5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 

követelmény: 
 

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén 
belül a települési terület-felhasználási egységek kijelölése során 

 

d) a települési térség területén bármely települési terület-felhasználási egység kijelölhető; 

 

a lehetőség kihasználása: 
 
 

A városias települési térség az alábbi területfelhasználási egységekbe került 
besorolásra: 

- Településközponti vegyes terület 
- Kertvárosias lakóterület 
- Kisvárosias lakóterület 
- Falusias lakóterület 
- Üdülőházas terület 
- Különleges terület 
- Ipari gazdasági terület 
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
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11. Erdők övezete  

követelmény: 
 

OTrT. 29.§ Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a 
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület-felhasználási 
egységbe kell sorolnia. Az e törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre szánt 
területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. 
évi XXXVII. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek, továbbá az Ország 
Szerkezeti Terve, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt 
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők 
övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni. 

 

követelmény: 
 

OTrT 30. §: Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet  
 

a követelmény teljesítése:  
A módosítás során az övezetben új külszíni bánya nem került tervezésre, tehát a 
követelmény teljesül. 

 

14. Vízminőség-védelmi terület övezete  

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 5.§ (1): A vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz 
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe 
történő bevezetéséről, illetve a szennyvíz övezeten belüli kezelésének feltételeiről a 
megye területrendezési tervében rendelkezni kell. 

 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 5.§ (3): A vízminőség-védelmi terület övezetében bányászati 
tevékenység folytatása a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 
alkalmazásával engedélyezhető. 

a követelmény teljesítése: 
Jelen módosítás során új vagy meglévő bányászati tevékenység folytatására alkalmas 
terület nem került tervezésre. 
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19. Rendszeresen belvízjárta terület övezet 

követelmény: 
 

9/2019 (VI. 14.) 9.§ (1): A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új beépítésre 
szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a működési területével érintett vízügyi 
igazgatási szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során adott 
véleményében hozzájárul. 

a követelmény teljesítése: 
Jelen módosítás során a rendszeresen belvízjárta terület övezetével érintett 
ingatlanok, beépítésre nem szánt területi besorolásba kerültek. 

 

20. A városkörnyéki településegyüttesek övezete 

követelmény: A településrendezési eszközökre vonatkozóan nincs közvetlen követelmény rendszere. 

 

 

23. A klímaváltozással fokozottan érintett területek övezete 

követelmény: A településrendezési eszközökre vonatkozóan nincs közvetlen követelmény rendszere. 
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RAJZI MELLÉKLETEK 

Hajdú-Bihar Megye Településrendezési Terve (MTrT) 

 
1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinte erdőgazdálkodási térség 
2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség 
3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség 
4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség 
5. A Térségi Szerkezeti Terv szerintiépítmények által igénybevett térség 
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6. Ökológiai hálózat magterületének övezete 
7. Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
8. Ökológiai hálózat pufferterületének övezete 
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9. Jó termőhelyiadottságú szántók övezete 
10. Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
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11. Erdők övezete 
12. Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
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13. Tájképvédelmi terület övezete 
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14. Világörökségi és világörökségi várományos területek által érintett települések 
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15. Vízminőség védelmi terület övezete 
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16. Nagyvízi meder övezete 
17. VTT-tározók övezete 
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18. Honvédelmi és katonai célú területek övezete 
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19. Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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20. Rendszeresen belvízjárta terület övezete 
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21. Tanyás területek övezete 
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22. Városkörnyéki településegyüttes határa 
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23. A gyógytényezőkkel rendelkező települések övezete 
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24. A klímaváltozással fokozottan érintett területek övezete 
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25. A csillagos égbolt park övezete 
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7. Biológiai aktivitásérték számítás 
 
Az Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település módosítással érintett 
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében: 

 Jelenlegi aktivitási érték:  
1. beavatkozási pont:    -0,11 érték 
2. és 3. beavatkozási pont:  -27,28 érték 
4. beavatkozási pont:  -19,87 érték 
Összesen:  -47,26 érték 

 Területváltozást követő érték:  
1. beavatkozási pont:    +0,08 érték 
2. és 3. beavatkozási pont:  +11,58 érték 
4. beavatkozási pont:  +48,33 érték 
Összesen:  +59,99 érték 

Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent (+12,73), így a terület biológiai 
aktivitási értéke a területek változásával fenn tartható. 
 
1. beavatkozási pont: 

Téglás Város jelenlegi biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 

     
Ssz. Megnevezés Érték 

Terület mérete 
(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

10 Vegyes terület 

11 Településközpont 0,5 0 0 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

39. Zöldterület 

41. Zöldterület 3 ha alatt 6 0,01 0,06 

42. Erdőterület 

61. Burkolt vagy fásított köztér 

62. Burkolt köztér 0,3 0,15 0,05 

    Összesen:  0,11 

Téglás Város módosított biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

10 Vegyes terület 

11 Településközpont 0,5 0,16 0,08 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

39. Zöldterület 

41. Zöldterület 3 ha alatt 6 0 0 

61. Burkolt vagy fásított köztér 
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62. Burkolt köztér 0,3 0 0 

    Összesen:  0,08 

 

2. és 3. beavatkozási pont: 

Téglás Város jelenlegi biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 

     
Ssz. Megnevezés Érték 

Terület mérete 
(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

5. Lakóterület 

8. Kertvárosias lakóterület 2,7 0 0 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

39. Zöldterület 

41. Zöldterület 3 ha felett 8 3,41 27,28 

46. Mezőgazdasági terület 

49. Vízgazdálkodási terület 6 0 0 

53. Különleges beépítésre nem szánt terület 

55. 
Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 80% 
zöldfelülettel 

6 0 0 

    Összesen:  27,28 

Téglás Város módosított biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

4. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

5. Lakóterület 

8. Kertvárosias lakóterület 2,7 2,69 7,26 

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

39. Zöldterület 

41. Zöldterület 3 ha felett 8 0 0 

46. Mezőgazdasági terület 

49. Vízgazdálkodási terület 6 0,06 0,36 

53. Különleges beépítésre nem szánt terület 

55. 
Nagy kiterjedésű sportolási célú terület 80% 
zöldfelülettel 

6 0,66 3,96 

    Összesen:  11,58 
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4. beavatkozási pont: 

Téglás Város jelenlegi biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 

     
Ssz. Megnevezés Érték 

Terület mérete 
(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

42. Erdőterület 

44. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9 0 0 

46. Mezőgazdasági terület 

48. Általános mezőgazdasági terület 3,7 5,37 19,87 

    Összesen:  19,87 

Téglás Város módosított biológiai aktivitásérték (tervezési területre) 

Ssz. Megnevezés Érték 
Terület mérete 

(ha) 

Terület 
aktivitási 

értéke 

1. Területhasználat értékmutató     

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

39. Zöldterület 

41. Zöldterület 3 ha alatt 6 0 0 

42. Erdőterület 

44. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9 5,37 48,33 

46. Mezőgazdasági terület 

48. Általános mezőgazdasági terület 3,7 0 0 

    Összesen:  48,33 

 


