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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

 8/2009 (III.17.) számú határozat, Kisléta Község Településszerkezeti tervének és 

szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 

 3/2009 (III.17.) Kt. számú rendelet, Kisléta Község Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
1.2. Átnézeti térkép 

 
Forrás: Kisléta Község Önkormányzat 
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Átnézeti térkép kivágat 

 

Forrás: Kisléta Község Önkormányzat 
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1.3. Helyszín, környezet és a fejlesztés bemutatása 
 
1. Beavatkozási pont 
A terület közvetlenül a 4929. sz. (Kisléta – Nyírbogát között) út mellett, egy igen rövid 
mezőgazdasági dűlőúton kapcsolódva, helyezkedik el, Kisléta község külterületén. A 
módosítással érintett 0121/2 hrsz-ú ingatlan területe cca. 8,2 ha. 
 

 
Forrás: Google Earth 

  
Az érintett ingatlan a településszerkezeti terv által kijelölt 4. számú szabályozási 
területegységen belül helyezkedik el. A hatályos eszközökben a 0121/2 hrsz-ú ingatlan 
nagyobb részben mezőgazdasági általános, kisebb részben lápos, mocsaras övezeti 
besorolású. 
 

 
Forrás: Kisléta Község Önkormányzat 
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Ez utóbbi terület az alaptérképen lehatárolt minőségi besorolás alapján került jelölésre, 
azonban a helyszíni bejárások és a múltbeli légi felvételek alapján ilyen terület nincs a 
helyszínen. A terep geomorfológiailag síknak tekinthető, jelentősebb vízállásra alkalmas 
bemélyedés nem látható. 
 
A terület egy 1991-es légifotón 

 
Forrás: fentrol.hu 

 
A területen – illetve annak környezetében - ismert, korábban megkutatott régészeti lelőhely 
nem ismeretes.  
 
A terület északi sarkánál, a belterületi határvonalnál érhető el a vezetékes ivóvíz hálózat 
(100AC), a gázhálózat végpontja (63 KPE). A telken belül keletkezett csapadékvíz ott kerül 
elhelyezésre és szikkasztásra.  
 
A déli végénél halad keresztül a területen egy 22kV-os távvezeték, melyen közvetlenül az 
érintett ingatlannál, TR1295-ös számmal oszlop transzformátor helyezkedik el. 
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Az érintett ingatlan végénél halad északi irányba a Bakréti csatorna. 
 

 
Forrás: Google Street View 

 
Az ingatlan déli végére, egy kb. 3600 m2 építmény alapterületű baromfi állattartó telepet kíván 
elhelyezni. A telep alternatív energiaellátására 200db napelem kerül elhelyezésre az 
épületeken. A további területrészek egyéb mezőgazdasági tevékenység kiszolgálását kell hogy 
biztosítsák a jövőbeli fejlesztésekhez. 
 

 
Forrás: Google Street View 

 
A terület hasznosítása a módosítást követően mezőgazdasági üzemi terület építési övezete. 
Az ingatlan északi vége igen közel fekszik a belterülethez, ezért a terület felhasználás 
rögzítésekor a zavaró tevékenységek területi korlátozása elengedhetetlen. Ennek megfelelően 
olyan szabályozás kialakítása szükséges, amely az ilyen típusú tevékenységeket a terület déli 
vége felé szorítja, összpontosítja. Mivel az ingatlan rendkívül hosszú, ezért a funkciók ilyen 
irányú elosztása lehetséges, a kialakítást követően is működő tevékenység folytatására 
alkalmas rend alakulhat ki. 
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A 0121/2 hrsz-ú ingatlan déli végén létesítendő telep helyszínrajza 

 
Forrás: Sólya László építész tervező 
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2. Beavatkozási pont 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) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kisléta – Külterület – 
0121/2 hrsz-ú telek, 
valamint a 0126 hrsz-
ú telek. 

Gazdasági terület kialakítása 
beépítésre nem szánt 
területen. 
A tervezett fejlesztések 
aktivitásérték 
csökkenésének pótlására 
tervezett erdőterületek 
kijelölése, adattár szerinti 
területeken. 

- szántó (Sz4, Sz5, Sz7, 
Sz8) 

- általános mezőgazdasági 
terület (M) 
- lápos, mocsaras terület 
(Vlm) 

23,42 
 
0,22 

86,65 
 
1,76 

- Különleges mezőgazdasági üzemi terület (Kü-ü) 
- Gazdasági rendeltetésű erdő terület (E)  
 

8,24 
15,40 

5,77 
138,60 

Tájba illesztési irányelvek 
és zöldfelületi védelem 
rögzítése az 
előírásokban. 

 
 

 

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 létrejövő, konkrét fejlesztési terveken nyugvó tervezet, min. 15 új munkahely megteremtésével biztosítja. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Az újonnan létrejövő munkahelyek betöltésével szolgálhatnak a pénzügyi egyenlőtlenségek csökkentésére, a 
munkanélküliségből eredő társadalmi feszültségek csökkentésére, lokális szinten. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség van a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult 
fenntartására. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
A hagyományos mezőgazdasági tevékenységet gazdasági célú terület használat váltja fel, ezzel a tájszerkezet 
részben megváltozik. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
A beavatkozás során termőföld igénybevétele történik, melynek alacsony a minőségi osztálya (Sz4, Sz5, Sz7, 
Sz8).   

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 elemek kihasználására épülő fejlesztés. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
A területen a beépítési intenzitás növekszik, a terület irányába új, jelentős közlekedési kényszer nem alakulhat 
ki. A terület környezetének zaj, szag és por terhelése növekedhet.  
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3. A térségi övezetek lehatárolása 

 

Ssz. Övezetek megnevezése 

A kiemelt térségi és a megyei területrendezési terv, 
valamint a megyei területrendezési terv hatálya alá 

tartozó település településrendezési eszközének 
készítése vagy módosítása során előzetes 

adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek 

Övezeti érintettség 

Közigazgatá
si területen 

Tervezési 
területen 

1. A magterület övezet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság X  

2. Az ökológiai folyosó övezet Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság X X 

3. 
A kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezete 

Földmérési és Távérzékelési Intézet   

4. 
Jó termőhelyi adottságú 
szántóterület övezete 

Földmérési és Távérzékelési Intézet   

5. 
A kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezete 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal X X 

6. Erdőtelepítésre javasolt terület Földmérési és Távérzékelési Intézet X X 

7. 
A világörökség és világörökség 
várományos terület övezete 

Forster Gyula Nemzeti  
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 

  

8. 
Országos vízminőség védelmi 
terület övezete 

Területi Vízügyi Igazgatóság X  

9. 

A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-
terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú 
szükségtározók területének 
övezete 

Országos Vízügyi Főigazgatóság 
 
 

 

10. 
Az ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezete 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
bányakapitánysága 

  

11. 
A rendszeresen belvízjárta terület 
övezete 

Országos Vízügyi Főigazgatóság   

12. 
A földtani veszélyforrás 
területének övezete 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 
bányakapitánysága 

  

13. 
A kiemelt fontosságú meglévő 
honvédelmi terület övezete 

Honvédelemért felelős miniszter   

14. A honvédelmi terület övezete Honvédelemért felelős miniszter   

 
 

 


