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1. Előzmények
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§ (6.c) pontja értelmében a településrendezési
eszközöket érintő módosítások egyeztetése tárgyalásos eljárás keretén belül történik, tekintettel
arra, hogy Kisléta Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 4929. számú országos mellékút
külterületi szakaszai mentén a kerékpárút hálózat fejlesztésével érintett területeket a 71/2018.
(XI.22.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
A 2/2005. (1. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat eldöntéséhez, a 282/2009.
(XII.11.) Korm. rendelet szerinti térségi övezetek érintettségének meghatározásához, valamint a
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42. § szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül a Korm. rendelet
29/A. § szerinti partneri véleményeztetéshez készített dokumentáció Kisléta Község
Önkormányzatának - 4325 Kisléta, Debreceni út 2. szám - (képviseli: Pénzes Sándor Károly
polgármester) megrendelése alapján készült.
Tervezési feladat:
A 4929.sz országos mellékutat érintően Kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása Nyírbogát Kisléta - Máriapócs között projekt települési szakaszán a projekt szerint tervezett kerékpárút
útépítési területének kiszabályozása.
A módosítás célja:
A település életében igen fontos és hasznos fejlesztési elképzelés között szerepel a közigazgatási
területén áthaladó 4929.sz. országos mellékút mentén a biztonságos közlekedés megvalósítása
érdekében, a térségi kerékpárút hálózat fejlesztése, - kerékpáros turisztikai útvonal létrehozása.
A várható hatások: A közlekedés biztonság javul és a turisztikai elérhetőség már az egészséges
tömegsport jelleggel is össze kapcsolható.
A fejlesztés multiplikátor hatásai között elsődleges a turisztikai infrastruktúra fejlődés előre
lendítése. A fejlesztési koncepció részeként olyan fejlesztés valósul meg Nyírbogát- Kisléta
térségében, mely egyaránt épít a helyi sajátosságokra, meglévő természeti és vallási, kulturális
adottságokra,
A gazdasági hatások között megemlítendő, hogy a beruházás további fejlesztéseket, fejlesztési
igényeket generál, hiszen az infrastrukturális ellátottság kiépítésével megfelelő környezetet
teremtünk - esősorban a megnövekedő vallási ünnepeken túl további szolgáltatások indításához.
Társadalmi hatásként említhető, hogy a fejlesztés révén erősödik a helyi identitástudat, valamint
növekszik a Máriapócs és körzetének – közte Kislétának – vonzó erője mind turisztikai és
gazdasági, mind társadalmi szempontból.
Az Étv.16/A. §. (1) A településrendezési eszközt és annak módosítását a települési
önkormányzat maga készíti el, vagy településtervezési szerződés alapján készítteti el.
A módosítással érintett településrendezési eszközök:
A településrendezési eszközök: a településszerkezeti terv és annak leírása, valamint a helyi
építési szabályzat és szabályozási terv. Az előzetes dokumentáció szerint a településszerkezeti
tervet nem, csak annak leírását, valamint a szabályozási tervet és a HÉSZ előírásait kell
módosítani,
Kisléta Község településszerkezeti tervét Kislétat Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
azóta már többször módosított 8/2009. (II. 17.) határozatával állapította meg, míg a helyi építési
3/2009.(III.17.) önkormányzati rendeletével fogadta el.
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2. A Rendezés alá vont területek és a vonatkozó HÉSZ előírások és a szabályozási terv
bemutatása
A hatályos településrendezési eszközök:
A 95/2008. (IX. 04.) határozattal elfogadott településszerkezeti terv szerint: a terület besorolása –
közlekedési terület -mellékút. szabályozási terv szerint KÖ1 jelű övezetbe sorolt, mint a 4929
számú országos mellékút települést érintő szakasza. A mellékút építési területét a csatlakozó
mezőgazdasági területből (zömében gyep övezet) (Mgy) és erdő területből (E) kell az útépítési
tervek szerinti területigénynek megfelelően bővíteni.
A település északi, Máriapócs településsel határos részén a kerékpárút fejlesztéssel érintett
ingatlanokat a T-A1. jelű tervlap mutatja.
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A déli, Nyírbogát település irányú fejlesztéssel érintett ingatlanokat a T-A2. jelű tervlap mutatja.
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Helyi építési szabályzat vonatkozó előírásai:

Megállapítható, hogy a helyi építési szabályzat kerékpárútról nem rendelkezik.
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Megállapítható, hogy erdő terület övezetében 100.000 m2, míg mezőgazdasági gyep terület
övezetében 3ha, azaz 30.000 m2 telekterület eseté lehet épületet elhelyezni.
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A jelmagyarázat tartalmaz tervezett kerékpárút jelet, de az nincs a szabályozási terven
ténylegesen feltüntetve. A tervezett szabályozási vonallal nem téveszthető össze, melynek szinte
ugyanaz a jelkulcsi ábrázolása.

A külterületi szabályozási terv részlete az északi területrészről

A külterületi szabályozási terv részlete az déli területrészről
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Településszerkezeti terv leírása:

A fentiek alapján a hatályos településrendezési eszközök készült településszerkezeti terv
leírásának szükséges: Az úttesttől elkülönült kerékpárút építése a település külterületi
szakaszain Nyírbogát Máriapócs irányában is önálló településszerkezeti elemként jelenik
meg.
A 4929.sz országos mellékút külterületi szakaszai mentén létesítendő kerékpárút hálózat
megvalósíthatósága:
A kerékpárút útépítési engedélyes tervét a Cívis Komplex Mérnök Kft. készítette. Érvényes
útépítési engedéllyel rendelkezik, a kivitelezési tervek is elkészülnek. A megvalósítás
településrendezési alátámasztására készül a HÉSZ módosítás
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A kerékpárút teljes hosszában önálló pályatesten, kétirányú 2x1 haladó sávval létesül az út szelvényezése
szerinti jobb oldalon. A közút és a kerékpárút között változó szélességű zöldsáv létesül a csapadék
elvezető műtárggyal együtt.
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Nyírbogát irányú külterületi szakasz

Máriapócs irányú külterületi szakasz
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Az országos mellékút mentén a külterületi szakaszokon a csatlakozó belterületi közlekedési
műszaki adottságok változatlanul hagyásával, a nyertes pályázat megvalósítása érdekében vált
indokolttá a HÉSZ és a hozzá tartozó szabályozási terv módosítása. A jelenleg érvényes
szabályozás ugyanis a településszerkezeti terv leírásában is rögzítve még nem számolt ezzel a
fejlesztési lehetőséggel.

A Máriapócs irányú tervezési terület az erdős területen, ill. a közvetlen csatlakozó terület.

A 4929. sz. országos mellékút Máriapócs irányú külterületi szakasza mentén a kerékpárút
fejlesztése kapcsán szabályozással érintett telkek helyrajzi száma: 021, 023, 028 hrsz.
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A 4929. sz. országos mellékút Nyírbogát irányú külterületi szakasza mentén a kerékpárút
fejlesztése kapcsán (szabályozással) érintett telkek helyrajzi száma:
külterületi szakasz – 0135/3, 0135/4, 0135/5, 0135/6, 0121/1 hrsz.
Az érintett 4929.számú országos mellékút helyrajzi száma: 05/1

A kerékpárút indulása Nyírbogát külterületétől a fejlesztést bemutató táblánál
3. A módosítás során elérendő célok összegzése
A módosítás célja vonalas infrastrukturális elemek területigényének szabályozási tervben történő
biztosítása, a turisztikai kerékpárút hálózat fejlesztése és a biztonságos kerékpáros közlekedés
műszaki feltételeinek a fizikai megvalósítása.
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a 4929.számú országos főút mentén Kisléta településen megvalósítandó kerékpárút fejlesztés érdekében
történő telekalakítások után visszamaradó telkek szabályozási tervnek való megfelelőségének elemzése és
az érintett hrsz-ú ingatlanok és az érintett területnagyság kimutatása
(a település északi - Máriapócs felőli területrészén)

sorszám

érintett
hrsz

kialakuló
új hrsz

kisajátítási
tervek
alapján
érintett
terület
nagyság
(m2)

visszamaradó
telek területe
(m2)

övezeti
kód jele

övezeti kód
szerint
meghatá
rozott
legkisebb
teleknagy
ság épület
elhelyezéséhe
z

szabályozási
tervben rögzített
megfelelőség
teleknagyság
szempontjából
(+ megfelel,
- nem felel meg,
0 jelenlegi
telekterülettel sem
felel meg)

(m2)

külterületi szakaszon (északi) T.-A1 tervlap
1.

028

2.

023

3.

021

028/3
028/4
023/1
023/2
021/1
021/2
021/3
021/4

8
125.521

+
+

46
3ha
30.000
-

167.676
Mgy

101
18
257

+

107.419

4.
5.

(a település déli - Nyírbogát felőli területrészén)

sorszám

érintett
hrsz

kialakuló
új hrsz

kisajátítási
tervek
alapján
érintett
terület
nagyság
(m2)

visszamaradó
telek területe
(m2)

övezeti
kód jele

övezeti kód
szerint
meghatározott legkisebb
teleknagyság
épület
elhelyezéséhe
z
(m2)

szabályozási
tervben rögzített
megfelelőség
teleknagyság
szempontjából
(+ megfelel,
- nem felel meg,
0 jelenlegi
telekterülettel sem
felel meg)

külterületi szakaszon (dél) T.-A2 tervlap
1.

0135/3

2.

0135/4

3.

4.

5.

0135/5

0135/6

0121/1

0135/9
0135/10
0135/11
0135/12
0135/13
0135/14
0135/15
0135/16
0121/9
0121/10

699
100457
8725
206
8406
317
7403
515
783
72925

E
(gazdasá
gi)

100.000
-

+
előtte sem felelt
meg
előtte sem felelt
meg
előtte sem felelt
meg
előtte sem felelt
meg

a sorszámozás megegyezik a T.-A1 és a T.-A2 jelű tervlapon lévő sorszámozással
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A szabályozási terv módosítása:
A szabályozási terv módosítási javaslatát a TR/A1. és a TR/A2. jelű tervlap tartalmazza.
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5. A javasolt változások (módosítások) infrastruktúra ellátás igénye, fejlesztése
A javasolt módosítás szerint infrastruktúra-fejlesztési igény nem jelenik meg.
6. A javasolt változások (módosítás) környezeti hatásai
Környezeti hatások táblázatos összefoglalója

Jelmagyarázat:
+2 igen kedvező környezeti hatás változás
+1 kedvező környezeti hatás változás
0 nincs környezeti hatás változás
-1 kismértékű kedvezőtlen környezeti hatás változás

környezeti
elemek melyekre
a módosítás
hatással lehet
Zaj, rezgés
levegő
víz
föld
élővilág
táj
Ember,
társadalom
település
településökológia

18

Kerékpárút
építés
0
+1
0
0
0
0
+2
+2
0

Módosítás tárgya

A módosítás környezeti hatásainak összefoglaló értékelése

A-1 és A2. jelű módosítás
Kerékpáros turisztikai útvonal
létrehozása Nyírbogát - Kisléta
- Máriapócs között projekt
települési szakaszán a projekt
szerint
tervezett
kerékpárút
útépítési
területének
kiszabályozása.

A térségi területrendezési elhatározásokkal összhangban történik
a fejlesztés. A szabadidős - sport kerékpározási igények mellett a
munkába járás is könnyebben megoldható lesz kerékpárral
Ezáltal a mind a helyi társadalomra, mind a gazdasági
szereplőkre pozitív a változás, hiszen valós igényeken alapuló a
fejlesztés. A szabadidős - sport kerékpározási igények mellett a
munkába járás is könnyebben megoldható lesz kerékpárral, ezért
a foglalkoztatottságra is pozitív a hatása.
Összességében a szabályozás által lehetővé váló fejlesztések
pozitív változást eredményezhetnek mind az épített környezet,
mind a helyi társadalom szempontjából. A zöldfelületi rendszert
nem változtatja meg, a településökológia nem sérül.

A módosítás a külterületi területrészen közúti közlekedés kiváltást eredményezhet, a
módosítással negatív irányú környezeti hatás nem várható.
A módosítás az igazgatási területhez, ill. a külterülethez köthető természeti értékek, védett
területek és a védettségre tervezett területek szempontjából nem hoz változást.
Településképi szempontból a módosítás nem eredményez változást, a táj elsődlegessége,
látványa kedvező marad.

Környezeti hatások értékelése
Összességében megállapítható, hogy a módosítások szerinti fejlesztés megvalósulása esetén a
kerékpárutak megépítése kedvező környezeti hatású, a kerékpáros és a gépjármű forgalom
szétválasztásával rendezettebbé teszi a közlekedési infrastruktúrát.
Az eredeti szabályozáshoz mért jelentősége:
A beruházások az eredeti szabályozási tervben és helyi építési szabályzatban még nem
szerepelhettek, hiszen azok az Európai Unió előző 2007-2014-es programozási-pénzügyi
időszakhoz készültek. A HÉSZ módosításával a jelenlegi Programozási időszak fejlesztéseinek
lehívását teszi lehetővé.
7. TERÜLETRENDEZÉSI TERVEK ÉS A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
ÖSSZHANGJÁNAK VIZSGÁLATA
Jelen igazolás a 2013. évi. CCXXIX. törvénnyel módosított Országos Területrendezési Terv
(továbbiakban: OTrT) és a 19/2011. (XII.1.) Ör. rendelettel jóváhagyott Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye Területrendezési Terve (továbbiakban: MTrT) alapján készült.
Országos és Térségi szerkezeti tervnek való megfelelés:
OTrT szerkezeti tervlapján terület-felhasználás szempontjából a kerékpárút fejlesztéssel érintett
területek mind az északi és mind a déli területrészen vegyes területfelhasználású térségbe
tartoznak. A település területét műszaki infrastruktúra hálózat elemei közül a földgáz szállító
vezeték érinti a település észak-nyugati területét.
OTrT tv. a kerékpárútra közvetlen követelményt nem állapít meg
A MTrT térségi terület-felhasználási tervén a tervezési területek környéke vegyes és
erdőgazdálkodási térség és hagyományos vidékies települési térség kategóriájú. Az MTrT a
kerékpárút nyomvonalát nem tartalmazza, az nem térségi jelentőségű infrastruktúra elem. Igy
közvetlen követelményt nem állapít meg.
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Térségi övezeti lapoknak való megfelelés esetében merülhet fel egyes övezeteknek megfelelő
szabályozás.

Részlet az OTrT szerkezeti tervlapjából

Országos és Térségi szerkezeti tervnek való megfelelés - érintettség
Az Országos Területrendezési Terv - OTrT törvény 12. § (1) bekezdése és e tv. 3. melléklete
szerinti országos övezetek általi érintettség:
• az országos ökológiai hálózat övezete - az igazgatási terület érintett az északi
területrészen, a tervezési területek közül csak az A1.) jelű északi terület érintett,
• kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete - a település nem érintett,
• jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete - a település nem érintett,
• a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete – az igazgatási terület a déli
területrészen érintett, a tervezési területek nem érintettek,
• országos vízminőség-védelmi terület övezete – az igazgatási terület érintett a központi
belterületi területrész északi részén, az északi (A1.) és a déli (A2.) tervezési területek
közül csak az északi terület érintett,
• tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete – a település nem érintett,
• kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezete - a település nem érintett.
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Országos ökológiai hálózat

kiváló termőhelyi adottságú erdőterület

országos vízminőség - védelmi terület övezete

Országos vízminőség-védelmi terület övezete *
Az OTrT 15. § -a rendelkezik az országos vízminőségvédelmi terület övezetére vonatkozó alábbi
előírásokkal: „(1) Az országos vízminőség-védelmi terület övezetében keletkezett szennyvíz
övezetből történő kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek övezetbe történő
bevezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
(2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési eszközeinek készítése során ki kell jelölni a
vízvédelemmel érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy
övezetre vonatkozó szabályokat kell megállapítani.
(3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó
szabályok szerint lehet folytatni.”
Jelen módosítássorán nem kerül kijelölésre beépítésre szánt terület új övezet sem alakul ki így a
kerékpárút fejlesztés teljes egészében megfelel az előírásoknak.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területrendezési terv szerinti térségi övezetek általi
érintettség: Az MTrT térségi terület-felhasználási tervén a tervezési területek vegyes
területfelhasználási térség kategóriába soroltak.
A fejlesztési elem a térségi jelentőségű mellékutak mentén valósul meg. A települést érinti a 120
kV-os elosztó hálózat a dél-keleti részen. A települést érinti a 4929-es országos mellékút út és a
49126-os mellékút.
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Részlet az MTrT szerkezeti tervlapjából

A
megyei területrendezési terv és a tervezett módosítások kapcsolata:
A Megyei terv szerinti övezeti érintettség:
• ökológiai magterület – az igazgatási terület érintett, (északi területrészen) a tervezési
területek közül az A1.) jelű érintett,
• ökológiai folyosó - igazgatási terület érintett, a tervezési területek közül szintén az A1.)
jelű érintett,
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• puffer terület övezete – az igazgatási terület nem érintett,
• erdőtelepítésre alkalmas terület övezete – az igazgatási terület a déli részen érintett, a
tervezési területek nem érintettek,
• a rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti a települést.
• szélerózióval érintett terület övezete – a teljes igazgatási terület érintett,

MTrT – magterület, folyosó, puffer terület

Erdőtelepítésre alkalmas terület övezete

MTrT – szél erózióval érintett terület

A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett
rendezési tervi módosítás megfelel Szabolcs-SzatmárBereg Megye TrT terület-felhasználási, szerkezeti és
övezeti előírásainak, és nem ellentétes a
területrendezés térségi irányelveivel és ajánlásaival.
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