
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

43/2014.(111.20.) számú 
határozata 

Nyíregyháza településszerkezeti tervének, szabályozási tervének és helyi építési 

szabályzatának jóváhagyásáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet 
módosításához szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról 

(Rendezési terv módosítása - Alkony utca - államigazgatási szervek általi tájékoztatás 
és partnerségi véleményezés kiértékelése) 

A Közgyűlés 

az alábbi tárgyú folyamatban lévő rendezési terv módosítás esetében 

- az Alkony utca környezetében történő módosítás 

az előterjesztést megtárgyalta és a mellékelt államigazgatási szervek általi tájékoztatás, 
véleményezés és partnerségi véleményezés kiértékelését elfogadja. 

Utasítja: 	 a városi főépítészt a tárgyi rendezési terv módosítás eljárásának tovább 
folytatására. 

Határidő: 	 folyamatos 

k.m.f. 

)t~r+--3-
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 

polgármester címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 
1.) A Közgyűlés tagjai 
2.) A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 
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Melléklet a 43/2014.(111.20.) számú határozathoz 

Államigazgatási szervek véleményezésének kiértékelése 

(a telepOlésfejlesztési koncepcióról . az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrOl. valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményektOl szóló 31412012. (X/. 8.) Konn. ",nde/et alapján) 


Tértivevény 
Részt kiván-e TervezOl válaszokÁllamigazgatási szerv (Feladva: Államigazgatási szerv véleménye 
venni tovább

2013.10.31 ) 

Még nem készült el a település teljes igazgatási területére az MTrT rendelettel való összhang Az MTrT rendelettel való összhang elkészitése 
igazolása. A véleményezésre megkOldött dokumentációhoz - a telepotés teljes közigazgatási nem képezi tervezési feladat tárgyál. KOlön 
terOlet bemutató - településszert<ezeti és szabályozasi tervlapot nem csatoltak , ezért a megrendelésre tervezöirodánk elkésziti . 
magasabb szintO tervekben meghatározott térségi övezetek (tervezO javaslatként kezelt) -
lehatárolása teljes körOen nem vizsgálható." "Az MTrT összhang 
feldolgozásából hiányoznak a településrendezési cél megItélését biztositó, a tervezési területen A megyei terOletfelhasználási kategórákat 
is túlnyúló igazolások: kite~esztetlOk a Város teljes terOletére. A 

a 26212009. (XII. 11 .) Konn .r. szerinti térségi övezet lehatárolás véleményei hogyan lettek többi övezet ami nem érintett nem kerOlt kOlOn 
ftgyelembe véve; ábrázolásra. 
. a megyei (térségi) övezetek MTrT-ben meghatározott területeihez képest megengedett A hiányzó táblazatokat póto~uk , a változásokat 
nonnativ eltérés (± 5 %) igazolása; igazoltuk. 

a szabályozási javaslat Osszeállltásanál amOszaki infraslTuktúrák hosszára IIOnatkozó AmOszaki infrastruktúra·hélózatra vonatkozó 
nonnatIv eltérés (± 5 '!o) Igazolása:" igazolást pótoltuk. 
"A jelenlegi dokumentáció nem tartalmazza a korábbi módositások idOközi átvezetését A korábbi módosltásokat nem irodank készitette , 
tartalmazó teljes településre IIOnatkozó telepOlésszert<ezeti tervel." ezért az átvezetés nem feladatunk. 
"Az érintett területeken ; 0669166, 0669167. 06691166 06691167 és 0669/169 hrsz.·ú telkek Jelmagyarázatot a jeikuIccsai kiegészitetlOk , ami a 

20 kV-os hálózatot jelenti. Aesetében az áthaladó elektromos távvezeték hálózati szerepkörét kérem a jelmagyarázatban 
telepOlésrendezési szerződés nem tervezői 

Hajdú-Bihar Megyel Kormányhivatal 
(vélhetOen 22 kW-os elekITomos hálózat) feltOntetni." "Biológia 1 IOpilésOgyl és Örökségvédelmi Hivatalának Állami Főépltésze 2013.11 .04 igen 

feladat. A biológiai aktivitásérték számltását a aktivitásérték pótlásának megvalósitását akkor tartom megnyugtatónak, ha a visszapóllás 4026 Debrecen, Darabos u. 9·11 ., Levelezési clm: 4002 Debrecen. Pf.: l05 
1.sz. melléklet 2.sz. pontja szerint differenciált 

szerint (figyelembe véve a tulajdonviszonyokat) idOben megtörténik. AlapvetO elv. hogya 
védOlásltás bOvltése - az Etv. 30/A. § szerinti telepOlésrendezésl szerződésben meghatározottak 

számltással újra elvégeztük , a vissza pótlás 
módosltás során kiesO biológiai aktivitási értéket amennyire lehet saját terOleten kell biztositani. mértéke Ily módon csökkenI. 
Ehhez a terOlet klImabarát szabályozási elvei jó megoldást biztosItanak. melyet felület szerinti -
számltássallehet biztositani , és csak az ezen felüli értéket célszerO pótolni más terOleten." -
"A tervezési terOtet a 0669/90 hrsz.-ú terOletet is érinti. Javaslom a beépltési javaslat 
kiterjesztését erre a területre ls beteértve a csatoma (vizOgyi terület) feltOntetését ls. Emellett A tervezési terOletbe a 0669190 hrsz-ú ingatlant az 
szükségesnek tartom a szabátyozási terven is jelölt etektromos távvezeték Jelölését és ahhoz Alkony u I. üteme során már bevontuk. a 
mérten az épületek elhelyezésének átgondolésát is. A dokumentáció helyesen foglakkozik a beépltésl Javaslaton az épOletek helyét 
klImabarát város megfelelO módszereivel . ezért javaslom a módosltással érintett iparterOleten a átterveztOk. 
KlImabarát városszerkezet követelményeit , jellemzOit figyelembe véve. javaslom védőfésltás , A klimabarát vérosszerkezet elveit figyelembe 
nagyobb zöldfelOlet, dlszfelOlet szabélyozását, de aszlnezés, ámyékolt terOletek , a közlekedési vettOk . a beépltési javasiaton ezek helyére 
felületek kialakitásal, de még a csapadékviz felhasználására, helybentartására is lehet kialakltására is javaslatot tettOnk. 
elölrásokat tenni." 

A pontosltásokat elvégeztOk, az aktualizálásokat 

"A dokumentációban több olyan megállapltás van, amely nem a tervezett módosltásra megtettOk. 

vonatkozik, III. már nem aktuális. ( ... ) pontositása, javltása szOkséges." A beOItetési kötelezettséget mInden védendO 

- "( ... ) a környezeti konfliktusok elkerOlése érdekében a beOnetési kötelezettségnek (háromSZIntű irányba klte~esztettOk . 

növényállomány kiatakitásának) minden védendO terOlet Irányába történO kiterjesztését 
FelsO-Tlsza-vidékl Környezetvédelmi , Természetvédelmi és VizUgyl FeiOgyel6ség nem VéleményOnk szerint kialakult gazdaságI terOletről2 avasoljuk."2013.11 .05 
4400 Nylregyháza, Kölcsey u. 12-14., 4401 Nyiregyháza, Pf.: 246. nyilall<ozott van szó. és a zóna tervlap eiOIrásaI megfelelOen 

megvalósltásakor várható zajvédeimi szempontú hatások számltásokkal alátámasztott 
- "( .. . ) az alátámasztó munkarészben szükségesnek tartja a tervezett módosítás 

gondoskodnak a környezO IakóterOlet védelmérOI. 
A bilológiai aktivitásérték javltása. átdolgozása a részletesebb vizsgálatát ( ... l" i 
konn. rendelet alapján megtörtén\. - A biológiai aktivitásérték póllásának pontosítésa szOkséges I 

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
3 2013.11 .04 válasz nem ért<ezett 

4024 Debrecen, Sumen u. 2. 
A tömb minden oldalán klalakltott háromszintű 

" ( . .. ) a Védelmi rendeltetés O erdO zóna Orosra történő áthelyezése nem biztositja a tervezési növényzet . beOltetési kötelezettség megfelelOen 
Nemzeti KörnyezetUgyi Intézet Felső-Tisza-vidéki Kirendeltsége terOlettOI északra és nyugatra elhelyezkedO FalUSIas lakóterOlet (LI), az északra lévOnem gondoskodik a környezO lakóterOlet védelmérOt. 4 2013.11 .04 4400 Nylregyháza, SzéchenYI u. 19. T elepUlésközpont vegyes terOlet (Vt) valamint a délre 8SÖ természeti terOlet megfetelO nyilatkozott KiegészltO erdöterOlet létesítése nem indokolt. 

védetmé!. Javasoljuk megfelelő szélességű véderd6sáv kialakItását a tömb határa mentén: 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyel Katasztrófavédetmllgazgatóság nem TervezOl észrevételt nem igényel. 5 2013.11 .04 "( ... ) a tervezett módosltásokhoz hozzéjarulunk, kifogást nem emetUnk."
4400 Nylregyháza, ErdO sor 5. nvilatkozott 


Szabolcs- Szalmár- Bereg Megyel Kormányhivatal 

"Nylregyháza MJV ... egyeztetési anyag szerinti módosltásához kömyezet-egészségOgyl nem TervezOi észrevétett nem igényel. 6 Népegészségügyi Szaklg. Szerv 2013.11 .04 

nyilatkozott szempontbót hozzájárutok." 
4400 Nylregyhéza, Arok u. 41 
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Nemzeti Közlekedési Hatóság - UtUgyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 7 
1387 Budaoest 62., Pf. 30. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság - Légügyi Hivatal


8 
1675 Budaoest, Pf.: 41 

9 	 Szabolcs- Szatmár Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség 
4400 Nyireoyháza, Halzeltér 10. 
Szabolcs.szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal 

10 	 Járásl Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala 
4400 Nvlreovháza, HOsök tere 5. "B" éo. 

Szabolcs.szatmár-Bereg Megyel Kormányhivatal Földhivatala11 
4400 Nyíregyháza, Báthory u. 13. 

12 Hajdú-Bihar Megyol Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
4400 NylreoYháza, K6tai u. 35 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyel Kormányhivatal 
13 Növény és Talajvédelmiigazgatósága 

4400 Nylregyháza, K6taji u. 33. 

Honvédolmi Minisztérium Hatósági Hivatala14 
1135 Budapest, lehel u. 35-37 sz. , levelezési clm: 1885 Budapest, Pf. : 25. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság 
15 	 Rendészeti Igazgatóság 

4400 Nvireovháza, Bu tos u. 2. 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, Miskolci Bányakapitányság16 
3527 Miskolc, Soltész Naav K u. 5. 

17 	Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság - Debreceni hatósági iroda 
4025 Debrecen, Hatvan utca 43. 
Nyiregyháza Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály18 
4400 Nylrooyháza, Stadion u. 5 

Országos Viz Ogyi Főigazgatóság
19 
1253 Budaoest, Pf. 56. 

20 	Forster Gyula Nemzeti Öröksóggazdálkodásl és Szolg:lltatásl Központ 
1014 Budapest,HnCSICS Mihály utca 1 

Szabolcs.szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal
21 

4400 Nylregyháza, Hősök tere 5 

2013.11 .06 
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2013.11 .04 
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2013. 11 .04 

2013.11.04 

2013.11 .04 
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2013.11 .04 

2013.11 .04 
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2013.11.04 
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2013.11.15 
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nyilatkozott 

nem 

Igen 

nem 
nyilatkozott 

nem 
nyilatkozott 

Igen 

nem 
nyilatkozott 

nem 

nem 
nyilatkozott 

nem 
nyilatkozott 

nem 

" ... a tervezett fejlesztés közúti érdekeket nem sért, ezért annak elfogadását támogatom." 

" ... a telepUlésrendezési eszközei módosllásához és kidolgozásához ( ... ) hozzájárul ." 

"( ... ) a tervezett módosltás a dokumentáci6 szerint közlekedési érdeket nem sért, kifogást nem 

emelünk." 


válasz nem érkezett 


- A vázolt módosIlás a Nylregyháza 02282/243 hrsz.-Ú ingallan vonatkozásában , továbbá a 

módosítással érintett terOletekkel szomszédos, töm bOn belül eljhelyezkedő földrészletek 

tekintetében termőföldet ls érint. 

(... ) termőföld más célú hasznosítását a területileg illetékes járási hivatal járásí földhivatala 

engedélyezI." 


válasz nem érkezett 


"( ... ) m6dositásához feltétel nélkül hozzájárulok, mivel a tervezett módosítás a módosllás célja 

alapján talavédelmi érdekeket nem sért." 

enek, talajvédelmi szempon tból nem kifogásolhat6ak." 


"( ... ) dokumentáci6ban foglaltak a honvédelem érdekeit ncm érintik. a magyar Honvédség 

nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztositott, ezért az abban foglaltakkal 

kapcsolatban külön észrevételt nem teszek ." 


"( ... ) Hatóságunk részéről a telepOlésrendezési terv módositása tekintetében közrend, 

közbiztonsági szempontb61 akadály nem merOlt fel." 


"A Miskolci Bányakapitányság ( ... ) észrevétel nélkUl hozzájárul. ( ... ) A tervezett módosllás 

földtani és bányászati szak kérdéseket nem érint. " 

"A Hat6ság megállapltotta, hogya fenli dokumentációk tartalmazzák, hogyahirközlési szakág i 

anyaq a módosítás előtt kidolQozotthoz kéoest változatlan." 


" ... közrend, közbiztonsági szempntból akadály nem merült fel ." 


válasz nem érkezett 


"(.. ) a módosítással érintett terOlet nem érint védett építészeti értéket. ezért a fenti témájú 

tervvel kapcsolatban a Forster Gyula Nemzeti OrOkséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 

észrevételt nem tesz." 


"Az MTrT-vel val6 összhang ... nem az időkOzben elfogadásra került MTrT szerint lett 

összeáll itva." 


TervezOi észrevételt nem igényel 


TervezOi észrevételt nem igényel. 


Tervezői észrevételt nem lQényel 


-


Tervezői észrevételt nem igényel 

TerveZŐI észrevételt nem igényel. 

Tervezői észrevételt nem igényel 

Tervezői észrevételt nem igényel. 

Tervezői észrevételt nem igényel. 

Tervezői észrevételt nem igényel. 

Tervezői észrevételt nem igényel 

T ervezOi észrevéte It nem igényel 

Az erdeti terv készitésének Idején nem volt 
hatályban a megyel terv, és a tematika az 
összhang bizonyilására. Az összhangot az akkori 
megblzás alapján a szOkséges mínlmálls 
mértékben blztosHottuk. 

Partnerségi Véleményezés kiértékelése 
(A településrendezéssel összefüggő partnerség i egyeztelésl szabályairól sz616 21112013. (IX.26.) sz. Kgy. halározat alapján) 

Partner neve 
Ertesités 

e·mallben: 
2013.11 .08. 

Részt k Iván-e 
venni tovább 

Partneri vélemény Tervezöi válaszok 

1 Szabolcs.szatmár-Bereg Megyel TerOletl Epitész Kamara 
4400 Nvireavháza, Dózsa Gvörav u. 29. 2013.11 .13 igen "A módosítással egyetértünk , észrevételt vagy kifogást nem teszünk." Tervezői észrevételt nem igényel. 

2 
Szabolcs.szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara 
4400 NyireOVháza, Kálvin tér 14. I. emelet - - Nem válaszolt a partneri felh ívásra a 2013. 11. 15-i ha táridőig . 

3 
Nyirségi Civilház - - Nem válaszolt a partneri felhívásra a 2013. 11 . 15-í ha táridőig . -4400 Nvlreovháza, Városma or u. 2. -_.. _-
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