
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 

37 /2022. (11.24. ) számú 

határozata 

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési 
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 

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

(MÓDOSÍTÁSOK 1./2021., S terület - teljes eljárás) 

A közgyűlés 

az alábbi tárgyú folyamatban lévő rendezési terv módosítás esetében 

- MÓDOSÍTÁSOK 1./ 2021. néven teljes eljárásban S területen történő módosítás -

az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt államigazgatási szervek általi véleményeket 
megismerte, a mellékelt kiértékelést nem fogadja el. 

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

Felelős: Kovács Rita városi főépítész 

Határidő : folyamatos 

Dr. Kovác~renc 
polgármester 

Erről értesülnek: 

1.) A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

~~L_/ v 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

2.) A címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



Melléklet a 37 /2022.(11.24. ) számu határozathoz 
A1tam1gazgattsi survek v•l•m•nyH4Hnek k"n•kelese -M6doslU11ok 1.1 2021 •• 5 terUlec (FÓÉP/3612021 .1 · teljes eljaras, vele,,...nyeztsi u.aka.11. 

(a tetepote1f11lesZ1ts1 koncepc.orot az integratt tetepuleafe;leszteSJ s1ratag•arol 6s 11 teteputé:sren<1ezé11 eszkozOkrol \tatam1nt egyes t.teputesrenctezes1 UJ.1Uos JOQtmezményekrol 1zoH> 
Jl.l/2012 (Xt B ) Konn rendel<tl 39 § (2) bokezdes alaPJiln) 

AU11migug11tlsi .i.erv Al lamigugatbl szerv Y*lemtnye Tervn64 vUanok v aroM f~ptten vtlemenye 

- a tef\.eze.i.. teruMcek •or:..t..unoz,bdt ke.- mtnden~ au..atma.zn• -a doKument.i""°' i.wa atntzzLik. es a uukUges Mtye~en ha keH potolju,;; - ~equ11. a~a!maifü 

- az 1 sz tet\'ezHt tetule1en 1 6 m szeiessegu kereszt utcak tzetesseget kifogasol;a -a 6 m-.es utc8k keresztutc.ak/ csa1c: es kiziirollig g'ytk>gos u1ak Ennek megleWilOen - amennyioen • 6 m-es utak gy1togut1K kAfJuk az ennek niegfe~lo J•lo+est alk1tmazn. A 
eg~eb keresztme1uet1 etem on nincs mez0g1zdas1g1 teN letre kJ\lezeto gy1togLlak k1alak1tasa városrendez.u1 szernpon1~ 

nem 1ndokohak 
Me91egyz11 a nyugati oldalon k1alakltott 1nga11anoknél az 5 m eloken a beep1tesnc1 nem 
tanhato az 1vóviz vezetek az ep11&11 netyet elvirua a b&ép11b1 oldal v.iltozo. u 
rendezetlen utcakepet ere'3menyez {a 1~ekalak1tas1 terv 1s ezt igazolja) _ eztn 1elenl&g 
ter\lezeu beep11ese fetulv1zsgaland01 

- az 1 sz tervezes1 teruleten 1 SZ SZ B ~egye1 Kormanyh1v11ul Kornyezetw8delm1 es 

Sz.abotCI· Sutmar- Ber~ t.iegyei K ormlnVf'livatal Term6szet..,edokna f oout„ya ahal kin Puffer terutet kitek*Ht ken 2 modos1tas eseten • K0<8bban Mm tiltottak .csak· aggityosnak ta11on1k Mint mat az etOzetH ~ a komyezetvedelml hatosag etozetes veteT1&nyeoan ~1natc szuksegess6!)el a 

Allaml F~p1teu1 Iroda 
az eroo111esre \lon.aocozo t11ekoztat1111 11 esueve1etekhez kCWIDt>an megvalaszOlu.k_ a nem zav1ro gazdasAg1 terutetan van S m O<*uken1ac1ooan Ur)UK v1zsg~auat .gazotrl1. A ui 413-6-2 021 etoz.etu -welem•oy szemi 

1 
'400 r-.~1reg;nai..1 HOSC>f..1ere..) eloKen. es egy 18 m-.s Lakout valaszt,.a el a ~otelh1'M A lakasotr. a 5a111 te~ukon S m- • ~ozell 1elepnelyen fot)'tatott ~Pl•rmu J•<11tlS• - llartMullartas. raltterozas 

sz.,Af.,00041).-b.12'021 es 1sat t.tvasol'luk • 6 m-es elokeru etou•st 1s1 t1votuQb1n hetyelkeonek et Ezért egyeb tevekenyseget a mooos1tas tov1bbl 1ervezt1ellor az Uc.• t.eru1e1 k1.,ek>Mi1ekor hg,.ete~be 
pufter zona k1alak1111a1 nem tan,uk ~szerunek A megHt10 Ai11aiakl.lt/ lato:uterule1 mar kd vennr Az ell:ero nasznol1tiiu teruteteli: oveze11 hataran puffer sav k•ek>teHI 
ennek megteletoen JOCI letre Az oniiló .potter'" terulet teon11n1sa sem ~nre b1Ztos1t\a JIVISo4J• 
Az erre a lehetseges .. puffer" ten.detre rhdasul az Onk01m•nyzat mint la<ótellc.ekre 1a11 Az 11in1ett 31757 és 31758 rvsz ·U 1ngatl•nok eseti eges tulaJdOOJOQ• kerdese a 
1genyt. nevea1tve a megattapodH szennt Az erdouesre vooa1kozó .1aJekozta111· a teteputtsrende.ze~ szerzOdes modOl1tjUval renoezhet()o ha a puffeneruletbe ..ionas 
csa1ot1 tula;d01lOSt megallapodasok szennt is blzto111ott szultseges 

- az 5 szamu mOdolllHHI ennte111aruleum az utak vedot1volsilg11 ken fettun1e1n1 men ·nem k1vilnluk tor<>'oi. valószinuleg a nyomtatas .orooge· Jálszou velunk. pólolJuk 
a m0dos1t•S1 hozz•1arulés erre nem vonatkoz.ik • a meglc.uk1on vegso szakmai veltmeny~e10 dokurn entactóban m1ndenutt ~ér1u1t 

v1sna_av1tan1 a vedota .... o lsagot (pi 60 olJJI) 

a ko~ezeNedetnu ha1oug e10zet11 „etemen~eben le1n.ak sz~wgtelen~ege1 a 
Subotc.1.su1m.tir.eereg t.1egyet Kormanvtltvual Ookoken1ac10ban lc:et")Uk v1zsgali111.tal ig1zoeru. A ut 41J..6J2CJ21 elozetH v6temeny sar1 11 

2 Kbmyezel\.tde lm1 t s Termtue1vtdelm1 FOontily 
A ~orabOf et0ze1es 'lletemen~M niegu11n .... a hozza1aru1 

• \l'ozH let99het„en fotylottott o•P;~tmu Javus1. • kart>antarta~:. rai.1.aro.zOb 
4400 Nyireg~haa , I'\~ u 12.14 440\ Ny1r~•i. pt 246 te..i•kenysegdt a mooos11as tow-abb· lef"veztseko1 az Liie teruiet ._~k>le1ekor f1g; elemw 
4i3- -~'2'021 keM \'enor Az enero nasznos1tasu teruhstel< ovezetJ tlatatan purter sav ka,eto~sM 

i'llS°'a 

3 
Honobaigyt Nem.1e1t Pan.; tgaigatósig 

Tenneazetvedelm1 'zemponlból elfogadhatonak tartJa Foep1teazi tllzrevetett nem 1genyel 
4024 Oebnu:en_ Sumen u 2 337-43!2021 

Szaboics.-~atmar.Bereg Megyei 

• K11a111rof1vedelmi lgazgatosag A ten.ezen modosnasok az 0 szemporuJa,kat nem sert1. T ervezói tszreve1ett nem 196nye F04tp1tész1 eszrevetett nem 19anyel 
4400 N~1regyhaz.1 ~roo sor~ .;t;500 4966-1 ·2021 an 

5 
Orsugos V11.u9y1 Folgazgatosag 

Hatarld0<1 v•~s.z nem e1tiezet1 
1~~3 t:Juoapest ...,, .)b 

6 
Fels6-T1sz1-v1dtk1 V1 zugyi lgazguosag A szakteruletet etlfllO adatOll.11 11 ek>11as0kat 1smenet•. Ezek t>e1anasa eseten k1tog•s1 Be vannak tartva Foep11tu1 asuev&tek nem ~ 
••OO Nv 1~uvnaz• Szecneny, u 19 1-0050-0b4 '2021 nem emel 

Szab~C•· Sutmar. Bueg Megyei Korm.anyn1V11al 
A megie1ro zokfterulet lellilO leigmagasabb u1nlu vedelme es megtanasa eseten 

7 N6pege11s~Ugyt F6outal y KOzaghuegugy. Osztaty 
hozzaJarul 

A 1eruleten nem voh zokt1erutet a lerv szennt v1szoot kialakul 1ntenzi.., zoktrelulet F0ép1tesz1 aszre„etek nern 1genye4 

uoo Ny1regynaza Arok u 41 SZ·NEF'()129+6 :.'021 

Budapes t FOv•ros Korn\41nyhlvatala OrszJigo1 KOtUll „ 
HajOz.HI HatOllgl F60111aty Gyorsforgalmi UtUgyt Oaztal y A terve zen 1elepul61u1ndeze11 eszkozok m0do111a1av1I kapc.sola1ban hataskor 

Fó•p116sz1 észrevételt nem igényel 8 
1138 Budapest VICl u 188 1387 8udape11 PI 1007 h1anyaban eszrevélett nem 1esz 

BP'0801 00095-27'1021 

lnnovaclOs •• T1chnolOg1a1 Mm1nt6num Koztekld6s1 HatOHQ 
9 Vuuu HatOligl Fooszlily Hatafldore valasz nem •"'ezen 

138 Budapell 62 Pf JO 

tnno..-•c10s Is Technolog1a 1 M1nls.zt1num 
10 L1ginav1g1cu)S h Repulót•n H•1osag1 fóoutily Hc1ta11do1 ts v•lau f\em erti;• zett 

1440 Buaaptu.1 Pf t 

Hon"11edelm1 M1mottnum AJl•m1 Legugyt FOou1ilv 
11 10;.; 81.id•µnt Ba111on u ·11 sz lti:1.-tMel•l• :im 1895 Enre ... etell nem tHz k1fogHt ottm emel Foep11esz1 e've„e1e1t nem 1genye1 

8u<iapes1. Pt iti.. 111b7-2.- 20~1h 

Szabolca-S.u1mar-8•r•g M1tgye1 Konnan~h1val.al 

12 
Kbz.lekedésl, Mllszakl enge<ié lyez.esi „ Fogyasztov•delmi 

Modositasokkal kA1>arnatt•.tn k1lo9a5t nem emett Fbep11eaz1 esueve1ctt nem 1genyel 
Fóontaly Ut Ugyi OnU.ly 
4400 hvueqytlaza Hauel ter 10 SZ:UT 00978·21~~' - ~--- - -
Budapeal Fovaro1 Kormanyt\1\laU.la 

13 Epithugy1 ts Orok119v6detm1 FoouUly Ha1andore vMau l'lefl• erkezttn 

10~ Üú'3dl'e'I VICI u 61-64 PoslaC1"l 1Jb.' 8~1dolpttSl Pf L34 

Sabolcs-Szatmar-Bereg fJegye1 Kor~nyti1v•tal Ny1regyhUI 

14 
Jar1s1 Hivaial HatOHg1 Foosztaty EpitHugyt H OrokHgvedelm1 

Osrtaly 
A t'!lodoirlauaJ szemoen _...,; i.1fug11bl nem emel Foep1tesz1 eure ... etell oem 1genyel 

4400 ~.t~1r• ·g;fllli r- 1•0t tere e· ep 1.,;. Ob.00133 3 , l();•t 



Subolc.t.-~utmar-Bereg Megyei Korm.anyh1'l•YI 
'". Foldht'vatah F6os.zuly Foldugyt lgug11as1 Osztály A. temltlfClld ... ed~lfT,e s.z.erlrit~ etöüaso.._ e"'*ti~n1 JtJ11aU15• eseten nozza,iarul A. muweles~ tOfteno kn1onunoz toneno hOUl•iiitu1nra t..talu 1 00" reszt ~óep1rt•u h~r..,,e1ek nem t99")'91 

4400 ~11re1,u'lA."'I Banor,- u ·- ... 1>014 ,,;:..:::,„V~ 
H•Jdu-81har Meg~I Korm.anytuvatal 

1tl Agrarugyi FOouttly ErdotelUgyeletl Osz1aty Feltétel nel!l.UI hoWJirul Ft>ep11esz1 esuevetetl nem 1g•n„el 
40Z4 Debreceo Kouulh u L:· 14 HB 15.-ERD 1656.'·212021 
Honvtdelmi M1n1s1ttnum H11osagi F6osztaly 

1 1055 Booapest Balaton u 7.11 ll L•11•~zas <•m 1555 Hon\édelmi erdekeket nem 1én ezen Hzre"e:tei: nem tesz Fotp1t6sz1 eszre~t•tl. nem .genyel 
Bud.aput Pf '0 10929-2·~21h 
Sz.abolcs-Szatmir-Bereg Megv-1 Rendór...fókapitanyság 

18 R•ndts:r.etl lgazgatosag Ellenvet61uJtC_ esueve1eluk nincs Fbep1ttsz1 eszrevttett nem +genyel 
4400 Ny'lfeQ;1ut:1 Bu;tos u :.: 15000. 1h1:!'10Z1 att 

Bor100-Ab1uj-Zempten Megyei Kormanyt11va1~I Ha1osagi 
TaJet<oztatHI adott de • s.zakterutet*l ennto ny1t~an1..,ott bany.a banyalones il 

19 Fóosztaly Banyuuu Oszt'*y teru6eteUn nincs Felszmmozgas nem mu1a1na10 kJ Foep•t6sz1 esue~eK nem igényel 
35:!7 MtSlo.Otc SOltesz Nag„ K. u ~ 80;15:016'3·2'2021 -

20 
r.emze11 M•d114 •s H1rkozlUI H.iltOsig Debreceni ha1oug1 

M 1\el az anyag nem 1an1lmaz szakag1 ek>rra.st , nem \-~temenyeu A 1o1aro~t>an a tlo11atyos terv h1111.oztes1 eto1riu1 megmaraan.ak FO.p11esz1 eszre'leten nem 1gerl)·e1 
iroG.11 4025 OeO.ei.en Hatvan utea 43 CD.'182~-2 2021 

21 
Orsugos Atomenergi• H1v11•t Nukleans 81ztonUgi 

Ha1a11dore "alan nem e1kea11 
lgazgatos.íga 1b39 Budape.it.Pt 676 

Budape:st Fdviros Korminyhi'llllla 
22 ~pegeszs*9ugyt Foosztaly Koi.egesu•gugY" OszUly 1 A n"Odoa.rt.1•0k ala >.1ont tenJMto.en te1muze1es ;)'Ggvtenyezo enntettuge nem 31 fenn F06p1tesz1 hzreveteK rem Jgenyel 

lS~ Budape•t.Pf 203 BP+Nt~ lKl.'573!1-2•20; ,_ 
Nyiregyhaza Rand6rkap11anyug Kóz.rend11edalmj Osz1ály 

,3 
4400 Ny1reQyhau ~1ad1on u ~ 

Ha1andor1 valasz nem érkezeu 

Sz.ab~cs-Su1mar-8ereg Megyei Onkormanyuu Hrvatat Megyei a tervezok ai: agyeztetesi halandón befut a vilro•• Onkormanyzanot mint az eg~ezie1es1 
2• Foepnesze Hatandore vllilsz nem •ni:ezett 

lefofytatotot nem k•ptalt. \le~m•f'l'r1 Hata11C1ore v•lasz nem 6rleezet1 
4400 l'iy1feg)'f'.iz1 Hosot !ere~ 


