
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 

57/2022. (IV.28.) 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 - MÓDOSÍTÁSOK IX./2021., 
10 terület, egyszerűsített eljárás - szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról 

A Közgyűlés 

az alábbi tárgyú folyamatban lévő rendezési terv módosítás esetében 

- MÓDOSÍTÁSOK IX./2021. néven egyszerűsített eljárásban a 10 területen történő módosítás -

az e lőterjesztést megtárgyalta, a mellékelt államigazgatási szervek általi véleményeket 
megismerte, a mellékelt kiértékelést elfogadja. 

Utasítja: a városi főépítészt a tárgyi rendezési terv módosítás eljárásának t ovább 
folytatásá ra. 

Felelős: Kovács Rita városi főépítész 

Határidő: fo lyamatos 

~(enl/ 
polgármester l ~ 

Erről értesülnek: 
1.) A Közgyűlés tagjai 

k.m.f. 

Dr. Szemán Sándor 
címzetes főjegyző 

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



Melléklel az 5712022.(IV.28.} s zámu határozalhOz 

Államigazgatási szervek véleményezésének kiértékelése -Módoaltáaok IXJ2021 . -10 terület (FOEP/15/2022.) - egyazerüsitett eljárlls, v61eményezéal szakaaz 
(a telepulésfe1lesztés1 koncepcióról, az integrált telep0lésfe1lesztés1 stratégiáról és a településrendezési eszközökről valamint egyes telepulésrendezés1 saiátos JOQintézményekröl szOIO 

314/2012 (XI 8) Korrn mndelet 39 § (2) bekezdés alapján) 

Államigazgatási szerv Államlgazgatáal szerv véleménye Tervez61 vilaszok 

... 11. "' ~- .• , . ---·---· ·-- „ , _„, 

5. sz. módosith: 
-HESZ tervezet 21 § (24) tulte~eszked1k az Onkormányzat hatáskörén Az Onkormányzat1 

-Az 5 sz m6dos1tás vonatkozásában a HÉSZ 21 § (24) bekezdése mOdsoitásra kerul a tovébbtervezésnél figyelembe vesszuk 
föépltésznek nmcs JOQkOre épitménymagasság értékének novelésére Az érték a 31212012 Korm 
rendelet szennt1 elJarások soran novelheto Az elöirás ezen része törtendö a .iavaslatot 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal 
• .sz1 módosítia: 

-A 4 sz módositás tekintetében a Kérelmező a Telepulésrendezés1 szerzOdésben vállalta, hogy a rendezési tervm6dos1tás után 
Állami F6épitéazl Iroda 

-A közlekedési terulet törtésével egy1de1uleg a telepúlésrendez6s1 eszközökben minden épltés1 
telekalak1tási e~árást fog elvégezni blztos1tva a 6865123 hrsz-u ingatlan megkOzehthetöségét A 684219 hrsz-u ingatlan 

4400 NytregyMza, Hósok tere 5 
övezetben fekvő ép1tes1 telek megkOzel11hetösegét biztos1tarN szukséges (pi 6865123 684219 hrsz-u 

megkOzel1thetösége sem JOQ1lag sem a valóságban nem a tOrlésre kerulö tervezett 11 rendu közlekedé11 célu közterulet telöl 
ingatlanok) 

tonént hanem a 684219 hrsz-u 1nga1tan tuta1don1 lapjára bejegyzett Földhasználati és útszolgalm1 JOQOk alapján blztos1tott 
f .11, 1!!2!!osi!h: 
ElóvasartaS1 JOQ k1j8IOlése esetén a megvalósltandO cél 1s megJ&IOlendö a HÉSZ-ben (Hivatkozás ÉTV 

-A 6 sz módos1tás vonatkozésában az Etv 25 §-ának eleget teszunk, a iavaslatot figyelembe vesszuk a továbbtervezéskor 
25 §) 
HÉSZ tervez1 esetén a jóváhagyandó szövegnebn a dokumentációban azerepl6 módosító .. ·- „ . 
!,.:!. g. módosítás: A FooSz1ály a megkutdOtt véleménykerö dokumentáCló és a j8lenteg 
rendelkezésére álló egyéb adat alapián a mOdosltásokkal szemben k ifogást nem emel 
10. g. módositis: A Főosztály a Jelenleg rendelkezésére álló adatok alap1án a tervmódosltás ellen 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és kifogást nem emel azonban felhlvia a figyelmet hogy a pr0f8lthez kapcsolód6an a Föosztálynál 
Természetvédelmi F6osz1ály folyamatban van a 4 1 sz 1 rendu föut 5+347-9+033 km szel„vények közötti szakasza mellett, T ervezOI észrevételt nem igényel 
4400 Nyiregyháza KOlcsey u 12-14 4401 Nyiregyhaza PI 246 Nyiregyháza-Oros • Napkor telepulések közott tervezett kerékpárut el6zetes vlzsgilatl eljirllsa 

Amennyiben a Főosztály az elözetes vizsgála ti el1árás során a tevékenység megvalósltását kizáró 
okot nem állap1t meg az el1árást lezéró döntésében a szukséges szakági elOirásokat megteszi, 
érvénveslb 

Hortobigyl Nemzeti Parll lgazgat6aig 
A módos1tasok terulete1 nem kepez1k sem az orszagos J&lentöségu védett természetJ teruletek, sem az 
európai közösségi jelentöségú (Natura 2000) természetvéclelm1 rendeltetésu teruletek hálózatának a Tervezót észrevételt nem tgény8' 

4024 Debrecen. Sumen u 2 
részét KlfoaáSt nem emel 

Szabolca-Szatmiir-Bereg Megyei Kataaztrófavédolml lgazgatóajg 
HatándOre válasz nem érkezett 

4400 Nyiregyháza Erdö sor 5 

. Oruágos VlzOgyl F61gazgatóság 
1253 Budaoest PI 56 

Hatándöre válasz nem érl<ezett 

; Fets6-Tlsza-vldékl Vlzügyl Igazgatóság 
Hatándöre válasz nem ért<ezett -

4400 Nylregyháza Sz6cheny1 u 19 

A módos1táshoz környezet- egészségugy1 szempontból hozzá1árul Javasoiia hogy a módoSitásokat 
követóen-. illetve annak hatására létreiövö UJ terulet1 funkciókhoz-, teruleb besoro"shoz kOtödöen 

Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal 
btztos1ta111 kell a meglévó zöldfelulet lehetO legmagasabb sz1ntu védelmét (megörzesét)-. JÓ állapotban 

7 Népegésnágügyl F6osz1ály K6zegéazségügyl Osz1ály 
tartását (gyom és allergén mentesség), illetve a rendelkezésre álló terúlet adta lehetöség szennt 

TarvezOI észrevéteH nem igényel a )8vaslalokat továbbtervezésnél figyelembe vesszuk 
torekedm ken annak fe1lesz1ésére (fák-, bokrok számának növelése). kulOnös tekintette! a kiporzás 

4400 Nylregyháza, Arak u 41 
(közlekedéSI eredelú) okozta légtertlelO hatás mérséklése érdekében A módosllás következtében 
kialakuló UJ szabályozási állapot nem eredményezheb a környezeti zai- és rezgésterhelési határertékek 
lullép6sél 

Budapest F6város Kormányhlvatala 
A tervezett telepulésrendezés1 eszkOzök módos1tásával kapcsolatban hatáskOr hlányéban észrevételt 

6 Országos Közúti 6s Hajózhl Hatósági F6osz1ály Gyorsforgalmi ÚtOgyl Osz1íly Tervezót észrevétett nem igényel 
1136 Budapes~ Vaa u 166 1367 Budapest PI 1007 

nem tesz 

lnnoviclós és Technológiai Mlnlsz1érlum Közlekedési Hatóság Vasutl Hatósági 
9 F6osz1ály HatándOre válasz nem ért<ezett 

1367 Bud-st 62 PI 30 

lnnoviclós és Technológiai Minisz1érium 
10 Léglnavlgáclós és Rep016téri Hatódgl F601z1ály Hatándöre válasz nem érkezett 

1440 Budapest PI 1 

Honvédelmi Mlnl1z1érium Allami Légügyi F6oaz1ály 
11 mint kat lnal légügyi hatóság Eszrevételt nem tesz, kifogást nem emel Tervez& észrevételt nem igényel 

11n<< "·"'•-•• Bal"'~ u 7-11 sz 1 AuolA•Á<• "m 1AA< "•"'a~•I PI 25 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

• telepulésrendezéSl eszkoze1 módosltásával kapcsolatban. kifogást nem emelünk 
12 

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyaoz1óvédelml F6osz1ály ÚtOgyl 
Megállapltottam, hogy a 6-os 7-es és a 10-es beavatkozási ponton tervezett változások közlekedési T ervezö+ észrevételt nem igényel 

Oaz1ály 
munkarésszel tOrténö alátámaSz1ása megtOrlént • 

4400 Nvireovháza Hatzel tér 10 

Budapest F6víros Kormányhlvatala 
13 Építésügyi és Örökségvédelmi F6osztály Hatándore válasz nem ért<ezett 

1056 Budapest Váci u 62-64 Postacim 1364 Budapest PI 234 



Szabolcs-Szatmar·Bereg Megyei Kormányhivatal Nylregyházl Járbl Hivatal 
1~ IHotóaágl F6o•Ll"y Epítéaugyi 81 Örilkaégvédelml Osztily 

4400 Nyiregyháza. HösOk tere 5 .e· ép 

Szabolcs-Szatmir-Bereg Megyei Korminyhlvatal 
15 I Földhlvatall Föosztály FöldOgyl lgazgatbí Osztály 

4400 Nylregyh>lza. Báthory u 13 

Hajdu·Bíhar Megyei Kormanyhlvatal 
6 IAgoirOgyl F6osztily ErdöfelOgyeletl Osztály 

4024 Debrecen Kossuth u 12-14 

7 1 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági F6osztály 
1055 Budapest Balaton u 7·11 sz Levelezési cim 1555 Budapest Pf 70 

Szabolca-Szatmir·Bareg Megyei Rend6r-f6kapitányság 

3 1Rendészetl lgazgatósllg 
Közlekedésrendéazetl Osztily 
440C)N~regyháza. Bu~os u 2 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormanyhlvatal 

1 1
Közlekedésl , Műszaki Engedélyez6sl és Mérésügyi F6osztily 
Bányhzatl Oaztily 
3527 Moskolc. Soltész Nagy K u 5 

Nemzeti Média- és Hlrl<Ozlésl Hatódg - Debreceni Hatósllgl Iroda 
4025 Debrecen. Hatvan utca 43 

Orszigoa Atomenergia Hivatal Nukleirls Biztonsági lgazgatósiga 
1539 Budapest Pf 676 

Budapest F6vároa Korminyhlvatala 
Ne~ozségügyl F6oaztály Kilzegészségügyl Osztily 1. 
1550 Budapest Pf 203 

Nylregyháza Rend6rt<apltinyaág 
Közrendvédelmi éa Határrendészeti Osztily 
4400 Nyiregyháza Stadion u 5 

Szabolcs-Szatmar-Bereg Megyei Önkorminyzatl Hivatal Megyei F6épltésze 
4400 Ny1regyháza. Hosok tere 5 

Hatandöre v81asz nem érkezett 

"···! 10. beavatkozási I!!!.!!! vonatkozásában érintett földrészletek között a torm6föld 
védelml>r61 sz616 2007. •vi C)()(JX. Törvény ( a továbbiakban Tlvt ) hatilya ali tartozó term6föld 
területek Is talilhatók. 

A Szabolcs- Szatmir· Bereg Megyei. Korminyhlvatal a~ eljárás ~éleménykérölTervezO. észrevételt nem igényel 8 iavaslatokat továbbtervezésnét figyelembe vesszük 
tervdokumenUclójában foglaltak alapján Ny1regyháza Megyei Jogu Város telepulésrendezésl 
eazközolnek módoaitishal kapcsolatban kifogást nem emel, azokhoz ! kilvetkezökben 
rtuletezett=t term6föld mennyiségi védelme mennyiségi védelme azempont!ából érvényre 
jumand6- jogszab•lví rendelknések betartása mellett houáJirul.„.· 

Az erdészeti hatóség megállapltotta, hogy az Országos Erdöállomány Adattár adatai alapján 
erdöterúleteket (a Nyiregylláza 02260/3 és a 02260/4 hrsz-ú ingatlanok) énnt a tervezett módosltás 

Az erdészeti hatóség alláspOnlja az. hogy az Adattárban erdöként nyilvántartott teruloteket az 
egyes prOJektek tervezesekor figyelembe kell venni és az enntettséguket a lehetőség szennt 
m1niméhsra kell csökkentem 
Az Etv. 78. § (2) bekezdésében foglattak szerint az erdö Igénybevételéhez az erdéazetl hatósllg 
elözetes engedélye azOkséges. Amennyiben a beruhháa az Orszigos ErdöállominylTervezO. észrevételt nem igényel a iavaslatokat továbbtervezésnel figyelembe vesszuk 

Adattárban nyilvántartott részletet érinti, úgy a beruházónak a beruházis megkezdése el6tt le 
kell folytatnia az Etv. 77-M. §=ti azarlntl erdöterOlet Igénybevételi eljáráat. 
Az erdéazetl hatóaág felhlvja a figyelmet, hogy az trdövel érintett területen az erd6ter01et 
1g•nybevétell eljárb lefolytaUsa nélkül munkavégzés az Etv. 85. §-a szerinti erdö engedély 
nélküli Igénybevételének min6s01„ •• • 

EIOzetes vélemenyét fenntart)a. m1 szennt a 28512/3 és 2851214 hrsz-u 1ngaUan a tervezési teruleten 
énntell A Magyar Honvédség nemzeti és szovetség1 védelmi feladatai végrehajtása biztosított ezértlA 2851213 és 2851214 hrsz -ú honvédelmi rendelletésu ingatlanok a tervezési terulettel énntettek, a módosítással nem énntettek 
az abban fOQlaltakkal kapcsolatban kulOn észrevételt nem tesz. a m6dos1tasokkal kapcsolatban 

Eszrevételt nem tesz. kdogist nem emel T ervezo1 észrevételt nem igényel 

Haténdöre válasz nem ér1<ezen 

Klfogást nem emel T ervezoo eszrevételt nem igényel 

Haténdóre válasz nem ér1<ezett 

!A módosltésok alá vont teroleteken természetes gyógytényezO énntettsége nem áll lenn ezért )elenlTervezO. észrevételt nem igén el 
·esetben a BFKH velemenyezési lehetőséggel nem rendelkezik Y 

Hatándöre válasz nem ér1<ezen 

l<Jfogast nem emel T ervezO. észrevételt nem igényel 


