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I .  TERVEZÉSI  ELŐZMÉNYEK,  MEGAL APOZÓ VIZSGÁL ATOK 
 
Tervezési előzmények 
 
Nyírtass Község Önkormányzata döntött a településrendezési terv módosításáról, az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.), az 
„országos településrendezési és építési követelményekről” szóló szintén többször módosított 253/1997. (XII. 20.) 
Korm. számú kormányrendelet (továbbiakban OTÉK) figyelembevételével. A tervezés során a módosítást az 
OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának 
figyelembevételével kívánja elvégezni, míg az eljárásrendet tekintve „a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásait alkalmazzuk.  
 
Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testülete Helyi Építési Szabályzatról szóló 17/2006. (XII.19.) KT. 
önkormányzati rendelete (továbbiakban HÉSZ) tartalmazza Nyírtass település közigazgatási területre vonatkozó 
építési szabályokat Az önkormányzati rendelet módosítását a fenti településfejlesztési döntés útján rendeli el, és 
kezdeményezi a településrendezési terv módosítását. 
 
A Képviselő-testületi előterjesztés szükségességének okai 
 
A 06/34 hrsz-ú terület tulajdonosa, kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, hogy az adott ingatlantömbben, 
lakóépület megvalósítását tervezi. A területen jelenleg a terv különleges szabadidős-rekreációs területeit, a 
sajátos használatuk szerint sportolás, rekreációs, szabadidő eltöltését szolgáló, agrárturisztika – lovas turisztika – 
céljára lehet felhasználni a terv szerinti térbeli rendben. A terület alapvető funkciója megmaradna, viszont a 
szabályozási terv módosítása nélkül szeretné, ha saját maga számára lakóépület létesítése válna lehetségessé.  
 
A tervezett módosítás során a terület-felhasználás változni nem fog, tehát a településszerkezeti tervet és a hozzá 
tartozó leírást, szabályozási tervet nem, viszont helyi építési szabályzatot érint a módosítás. 
 
Az Önkormányzat megtárgyalta a kérelmet, és úgy döntött, hogy támogatják e szabályok településrendezési 
tervbe történő beillesztését. Tárgyi módosítások elfogadása esetén az önkormányzat a településrendezési 
eszközökkel kívánja a területek fejlesztését segíteni, fenntartását településrendezési eszközökkel előmozdítani. 
Jelenlegi módosítások célja a tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve az ehhez szükséges 
építészeti feltételek biztosítása. A településrendezési terv módosítás hatására, és annak eredményeképpen a 
Község települési területe nem változik, szerkezete nem módosul, racionális és rendezett marad. A 
településrendezési eszközök módosítására a kérelmezők és a területek lakókörnyezete szempontjainak 
figyelembevételével kerül sor. A beépítés intenzitásának növekedésével nem kell számolni. A település egyedi 
arculatát továbbra is meg tudja őrizni, a módosítások által még egyedibb lesz, települési kötődéshez 
elengedhetetlen újabb vállalkozási elemek környezetüket nem zavaró módon valósulhatnak meg.  
 
A jóváhagyott településfejlesztési koncepciónak a módosítások megfelelnek, ezért azok átdolgozása, 
jelen tervnek történő megfeleltetése nem válik szükségessé.  
 
A fejlesztéssel elérni kívánt településpolitikai cél 
A település különleges szabadidős-rekreációs területeinek fejlesztése 
 
Hatályos településrendezési eszközök 

 Nyírtass Község Önkormányzata a 24/2005.(II.22.) számú KT. számú határozattal elfogadott 
településfejlesztési koncepció  

 Nyírtass Község Önkormányzata az 189/2006. (XII.18.) számú KT. számú határozattal 
elfogadott településszerkezeti terv és leírás,  

  Nyírtass Község Önkormányzata 17/2006. (XII.19.) KT. rendelettel jóváhagyott helyi építési 
szabályzat és szabályozási tervek  

A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv az njt.hu/önkormányzati rendeletek között megtekinthető. 
 
A módosítással érintett településrendezési eszközök 

 a helyi építési szabályzat 
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Eljárásrend 
 
A településrendezési eszközök módosításának, valamint településképi eszközök módosításának eljárásrendjét a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
(továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza. Az eljárás kezdeményezéséhez szükséges a módosítás 
megindításáról szóló önkormányzati döntés meghozatala, illetve a terület, „kiemelt fejlesztési területté” történő 
nyilvánítása. Mivel az Önkormányzat a fentieknek eleget tett, javasolom a Korm. rendelet 32. § (4) bekezdés 
figyelembevételével egyszerűsített eljárás keretében történjen a településrendezési eszközök módosításának 
egyeztetése: 

„32.§ (4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a módosítást 

gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja, 
c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése.” 

 
Mivel hivatkozott jogszabályhelynek megfelel a javasolt módosítás, ezért a Rendelet 41.§-nak megfelelő 
egyszerűsített eljárás egyeztetési dokumentációt készítjük el, és egyeztetési eljárást is ennek 
megfelelően folytatja le az önkormányzat. 
 
A javasolt változás (módosítás) környezeti hatásai 
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1 § rendelkezik 
arról, hogy mely esetekben kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása, továbbá arról is, hogy a várható 
környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége 
a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál és azok módosítása 
esetén. A Korm. rendelet rendelkezik arról is, hogy a terv, illetve program kidolgozásáért felelős szerv (a 
továbbiakban: kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e a környezeti vizsgálat 
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe. 
 
a) a tervezési feladat (terv, illetve program címe, típusa, tartalma, tervezési terület) 
 
Cím:  
Nyírtass Község Helyi Építési Szabályzat módosítása 
 
Típusa: 
TRT. módosítás, egyszerűsített eljárás keretében 
 
Tartalma:  
A 17/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet (HÉSZ) 9.§ (3) bekezdés módosítása 
 
Tervezési terület:  
A terv különleges szabadidős-rekreációs területei 
 
b) a terv, illetve program célja 
 
Különleges szabadidős-rekreációs területeket a település belterületétől északra tervez az Önkormányzat. Ezek 
kiépítése a 06/33 hrsz-ú terület vonatkozásában elkezdődött. Viszont igényként merült fel, hogy a tulajdonos saját 
maga számára is létesíteni tudjon lakóépületet, a terület rendeltetésével összhangban, a szükséges 
védőtávolságok betartása mellett. 
  
A környezeti elemek rendszereit, folyamatait, szerkezetét, figyelemmel a tájra, településre, klímára, természeti 
(ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra, nem érintik hátrányosan. A Natura 2000 területek állapotára, állagára és 
jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, 
fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire nincs hatással. Új környezeti konfliktusok, 
problémák megjelenése, meglévők felerősödése, nem várható.  
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A településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, új beépítésre szánt terület 
kijelölése nem történik, és nincs tervezve meglévő, valós zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli 
terület megszüntetése, mivel a tervezési területek a javasolt használatra alkalmas állapotban vannak, művelésből 
kivont területként funkcionálnak. 
 
c) módosítás esetén a módosítás lényege és az eredeti tervhez, illetve programhoz mért jelentősége 
 
Jelenlegi módosítások célja a tervezett tevékenységek kereteinek véglegesítése, illetve az ehhez szükséges 
építészeti, építéshatósági feltételek biztosítása. A településrendezési terv módosítás hatására, és annak 
eredményeképpen a Község települési területe nem, településszerkezete sem változik, racionális és rendezett 
marad. A településrendezési eszközök módosítására a kérelmezők és a területek természeti környezete és 
építészeti szempontjainak figyelembevételével, kérelmükre kerül sor. A térségben a lehetőségek bővülésével kell 
számolni, melynek hatásai az alábbiak: 

 Társadalmi hatása, hogy a területen csak a meglévő tevékenységek folytathatók tovább az új 
településrendezési előírások hatálybelépéséig, 

 Gazdasági hatása, hogy a jelenlegi tervek által megengedett fejlesztés gazdaságélénkítő hatása 
elmarad, lényeges szempont ezen hatásokat inkább felerősíteni, a módosítások által.  

 Költségvetési hatása a helyi adóbevételek elmaradása. 
 
A Hosszútávú Településfejlesztési Koncepcióban elhatározottakat a módosítások nem érintik. Az igazgatási 
területen a módosítások, a természeti értékek, a védett területek és a védettségre tervezett területekben változást 
nem jelent.  Mára egyértelművé vált, hogy a fenntartható településfejlesztés a 2021-2027-es többéves Európai 
Uniós pénzügyi időszak egyik kulcs prioritása lesz. Az új fejlesztési periódusra való felkészülés keretében így 
aktuálissá vált az immár 10 éves koncepcionális és stratégiai dokumentum felülvizsgálata. A Község 
dokumentumai egyértelműen illeszkednek a magasabb rendű területrendezési dokumentumokhoz, ilyen 
szempontból módosítás nem szükséges.  
 
Az önkormányzat a tervezett fejlesztések végrehajthatósága, valamint a feltárandó területi korlátok és potenciális 
konfliktusok kezelése érdekében tervezetten módosította és módosítja a településrendezési eszközöket. Ezen 
eszközök alapvetően befolyásolják a terület-felhasználás módját, a fizikai infrastruktúra térbeli rendjét, ezáltal 
pedig a társadalmi, gazdasági és környezeti folyamatok térbeli megjelenését (közintézmények elérhetősége, 
munkahelyek elhelyezkedése, utazási szokások, zöldfelületek és közösségi terek kihasználtsága, települési klíma 
stb.). A térségi területrendezési tervekkel való vizsgálat alapján kijelenthető, hogy az országos és térségi 
övezetekkel való érintettsége, nem befolyásolja a TRE-módosítást.  

 
d) a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 2. számú mellékletben foglalt szempontok alkalmazásához a 
rendelkezésére álló és általa adható információ 
 
A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat eldöntéséhez, a 218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 
szerinti országos, kiemelt térségi és a megyei övezetek érintettségének meghatározásához, a 314/2012. (XI.8.) 
Korm. rendelet 9. melléklet szerinti adatszolgáltatáshoz, valamint a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. § szerinti 
egyszerűsített eljárás keretén belül a Korm. rendelet 29/A. § szerinti partneri véleményeztetéshez készített 
dokumentáció Nyírtass Község Önkormányzatának megrendelése alapján készült. 
 
A terv megvalósulásával várható környezeti hatások 
Mivel a terület-felhasználás, az övezeti mutatók nem változnak, így a beépítés intenzitása sem változik. Az 
igazgatási területen e funkciók változásával, a természeti értékek, a védett területek vonatkozásában változást 
(beavatkozást) nem jelenthet.  
 
A változtatások hatásának megítélése a tervre, vonatkozó hatások alapján 

- A terv jellegéből adódóan alapvetően keretet szab a terület felhasználások tekintetében a beépítési 
helyre, annak jellegére, méreteire, a használat feltételeire, az energiafelhasználás mértékére 
vonatkozóan. Ez alapján a változással együtt járó beruházások nem jelentős hatásúak lehetnek. 

- A módosítás nem befolyásol más tervet, nincs hatással a tervhierarchia térséget érintő elemeire. 
- Az érintett területeken a természetvédelmi és környezeti igényeket a módosítás törekszik biztosítani, 

természetvédelmi területek a közelben nem találhatóak. 
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- A környezettel kapcsolatos közösségi szabályozások tekintetében abból a szempontból van 
jelentősége a módosításnak.  

 
A módosítás hatásainak megítélése a várható környezeti hatások alapján 
A módosítás által kiváltott hatásokkal nem kell számolni. A módosítás becsülhető hatásokat, hatásfolyamatokat 
nem eredményez. 
 
A hatások infrastrukturális és településgazdálkodási szempontból adódnak össze, amelyek az energiaellátás 
(elektromos, gázenergia), a településgazdálkodás (vízellátás, szennyvíz-, csapadékvíz elhelyezés, 
hulladékgazdálkodás, általános településgazdálkodás, fenntartás), illetve közlekedésszerkezet területét érintik, 
de ezekben változás nem következik be.  
 
Mindezek vonatkozásában a megfelelő energia, valamint szolgáltatás szükséglet további biztosítása, jól 
definiálható, és továbbra is megoldható. 
 
Országhatáron átterjedő hatás 
Ilyen környezeti hatással nem kell számolni. 
 
Környezetre kockázatos hatások megítélése 
A módosított rendezési terv által bekövetkező változások előreláthatóan nem jelentenek a környezetre 
kockázatos, a megengedettnél nagyobb terhelést.   
 
Védett területek érintettsége 
A hatályos tervet és azok elemeit vizsgálva kijelenthető, hogy a természetvédelmet érintő a védett területeket 
nem befolyásolják. 

 
Társadalmi, gazdasági folyamatok környezeti következményei 
A tervezett fejlesztés pozitív hatással lesz a település területének racionálisabb, a települési érdekeket jobban 
szolgáló hasznosítására, kialakítására, a gazdasági-társadalmi fejlődésre, a környezetminőségre, a fenntartható 
fejlődés biztosítására. Mindezek a jelenleg érvényben lévő és várhatóan távlatokban is megfelelő 
környezetvédelmi határértékekkel szabályozott keretek között valósulnak meg, így a megengedettnél nagyobb 
környezeti terhelést, kockázatot a létesítés, működés és megszűnés sem jelenthet.  
 
Összességében az új terv által várható környezeti hatások tekintetében 
- A terület felhasználás változása nem lesz, lokális alapterhelés a megengedett értékhatárokon belül nem 
változik.  
- A terv talajra és vizekre gyakorolt hatása semleges. 
- A hulladékgazdálkodásra gyakorolt hatása semleges. 
- Az érintett területek településhálózati pozíciója nem változik. 
 
Infrastrukturális változások 
A műszaki infrastruktúra a teljes környezeti biztonságot garantáló, úthálózat, közművesítettség biztosított. Ezzel a 
kíméletes környezethasználat lehetősége elérhető, de nem biztosítható automatikusan. 
 
Biológiai aktivitásérték mutató változása 
Terület-felhasználás, övezeti előírások nem változnak, így a biológiai aktivitásérték nem változik.    
 
Hatások értékelése 
Összességében a települési környezetre gyakorolt hatások jelentőségüktől függetlenül általában semleges hatást 
eredményeznek. A HÉSZ kiegészítése – tulajdonos saját használatára szolgáló lakóépület kialakítás 
lehetőségével – előre becsülhető módon, a hatások a megengedettnél alacsonyabb környezeti kockázatokkal 
járhatnak. 
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Környezeti terhelhetőségi mutató 
A javasolt változások alapján jelentős mértékű, a környezeti állapotot veszélyeztető környezeti hatás 
bekövetkezése a terv távlatán túl sem várható, nem prognosztizálható. A terv következtében HÉSZ módosítás 
hatása, a település terhelhetőségének határain belül marad, biztosítva ezzel a környezeti kockázatok, a 
környezetterhelések szinten-tartható szabályozását. 
 
A települési terület értéke, érzékenysége 
Az alegység felszín alatti ivóvízbázisainak jelentős hányada sérülékeny földtani környezetben helyezkedik el, 
ezért a felszíni szennyeződésekkel szembeni védelmük kiemelten fontos feladat. Ezek körülbelül felénél, valamint 
a nyilvántartott távlati vízbázis esetében elkészült a diagnosztika, lehatárolásra kerültek a mai előírásoknak 
megfelelő (123/1997. (VII. 18.). Kormányrendelet) hidrogeológiai védőterület rendszerek.  
 
A 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet értelmében a település az érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi 
területen lévő települések közé tartozik. A település a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel 
szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet melléklete alapján nem tartozik a nitrát érzékeny 
területek közé. A település területének levegőkörnyezeti állapota a többször módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. 
alapján „az ország többi területe” zónacsoportba tartozik. A területen a környezeti levegő megfelelő 
terhelhetőségi tartalékkal rendelkezik. 
 
A területre érvényesek az országos besorolások, minőségi értékek. 
 
Zajvédelmi szempontból a terület a 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM e.r., illetve az MSZ-13-111 , valamint a valamint a 
284/2007.(X.29.)Korm. r. alkalmazása szerinti zajterhelési határértékekkel, valamint helyi zajvédelmi 
rendelkezésekkel szabályozott. 
 
A fejlesztési terület elláthatók infrastruktúrával, bekapcsolhatók a települési gyűjtőjárattal lefedett hulladékgyűjtési 
rendszerbe.A szabályozási tervben megadottakkal összhangban az övezetek konkrét kialakítása, telekalakítása 
és engedélyezése során el kell végezni a beépítéssel közvetlenül érintett terület örökségvédelmi felmérését, 
feltárását, a beépíthető területek lehatárolását. 
 
Az épített környezetre gyakorolt hatások elemzése 
A környezetvédelem keretében a településen megvalósítandó legfontosabb cél, hogy az embert körülvevő épített 
és természetes elemek közötti összhangot megteremtsék, valamint állapotuk javulását elérjék. A 
környezetterhelés csökkentése, a fenntartható vidékfejlesztés, az emberi életminőség javítása a program kiemelt 
területeit képezik. A települési hatás, a biztonságos közlekedési feltételekhez, valamint a kényelmi funkciók 
erősítése végett a meglévő szilárd útburkolatok minőségét javítani szükséges az érintett települési területek 
vonatkozásában is. 
 
Természetvédelem 
A táj ökológiai adottságainak, képének javítása érdekében mezővédő-útvédő erdősávok kialakítását javasoljuk a 
különleges területek határain. A fásításokat érintő fejlesztések tervezése és végrehajtása során, a meglévő 
külterületi fásítást érintő kitermelés vagy fásítás tervezett létesítése esetén az erdészeti hatóság az eljáró 
hatóság.   
 
Talajvédelem 
A településen tervezett beruházások folytatása az egyik leglassabban megújuló természeti erőforrást, a talajt 
rombolhatja. A humuszos termőréteg mentése ellensúlyozza az okozott kárt. 
 
Felszín alatti közeg védelmében 
A felszíni alatti közeg jó állapotának megtartása érdekében javasoljuk, hogy az Európai víz keret irányelvnek 
megfelelően, a település földtani közeg védelmét különös gondossággal őrizzék meg.  
 
Fentiek értelmében talajterheléssel kapcsolatos rendelet alkalmazását, a rákötési arány növelése érdekében. Új 
vizi közmű törvény (2011. évi CCIX. törvény) értelmében, ellátásért felelősként a szolgáltatóval közösen fellépni a 
rákötési arány növelése érdekében. Új beruházásoknál szigorúan vizsgálni a szennyvízhálózat rendelkezésre 
állását, alkalmasságát. Házi vízellátó rendszerek műszaki felülvizsgálatát (fúrt kutak) illetve új rendszerek 
szigorítását. 
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A javasolt változás (módosítás) környezeti hatásai 
 Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1 § rendelkezik 
arról, hogy mely esetekben kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása, továbbá arról is, hogy a várható 
környezeti hatás jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége 
a település egy részére készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési szabályzatnál és azok módosítása 
esetén.  
 
Közérthető összefoglaló 
A módosított Helyi Építési Szabályzat települési környezetre gyakorolt hatása (a lokális környezeti alaphelyzet 
változásától eltekintve) a tervezési terület vonatkozásában nem jelentősek. A módosításban megfogalmazott 
változások gazdasági, társadalmi, hatásai jelentősek, a település fejlődésében meghatározóak, azok javító 
hatásúak lehetnek. A környezeti értékelés anyaga feltárta az új tervvel várható lehetséges környezeti hatásokat, 
megalapozva ezzel megvalósításának jogszabályi és környezetvédelmi lehetőségét, feltételeit. A környezeti 
értékelés a környezetvédelmi érdekeket szem előtt tartva megfelelőnek tartja a szerkezeti és szabályozási tervi 
célokat, azokat megfelelő részletességgel törekedett leírni és minősíteni. Javaslatot tesz a település környezeti 
állapotának megtartása érdekében. 
 
A várható hatások tekintetében megoldhatatlan ellentmondásokat nem talált. A terv összességében biztosítja a 
fenntartható fejlődés gazdasági, infrastrukturális, települési és társadalmi feltételeit. Megfogalmazza a környezeti 
és természeti, ökológiai értékek, valamint a felszíni és felszín alatti vizekkel való hatékony gazdálkodás 
eszközeit, céljait. 

 
Összességében a módosított Helyi Építési Szabályzat környezetre gyakorolt hatása a megengedett 
értékeken belüli terheléseket eredményezi.   
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Megalapozó településszerkezeti vizsgálatok 
 
Hatályos településrendezési eszközök 

 Nyírtass Község Önkormányzata a 24/2005.(II.22.) számú KT. számú határozattal elfogadott 
településfejlesztési koncepció  

 Nyírtass Község Önkormányzata az 189/2006. (XII.18.) számú KT. számú határozattal 
elfogadott településszerkezeti terv és leírás,  

  Nyírtass Község Önkormányzata 17/2006. (XII.19.) KT. rendelettel jóváhagyott helyi építési 
szabályzat és szabályozási tervek  

A hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási terv az njt.hu/önkormányzati rendeletek között megtekinthető. 
 
Településszerkezeti vizsgálat  
Különleges szabadidős-rekreációs területeket a település belterületétől északra tervez az Önkormányzat. Ezek 
kiépítése a 06/33 hrsz-ú terület vonatkozásában elkezdődött. Viszont igényként merült fel, hogy a tulajdonos saját 
maga számára is létesíteni tudjon lakóépületet, a terület rendeltetésével összhangban, a szükséges 
védőtávolságok betartása mellett. A tervezett HÉSZ módosítás az alábbi térképszelvényen jelzett, tervezett 
különleges területekre lesz meghatározva, mely csak a település belterületétől északra található. 
 

 
A HÉSZ módosítással érintett településrész – forrás: saját szerkesztés 



 
10 Nyírtass Község TRT. módosítása 2021. 

II. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT, SZABÁLYOZÁSI TERV MÓD OSÍTÁSA  

 
Rendelet-tervezet  
 

NYÍRTASS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 
…/2021. (… …) önkormányzati rendelete  

- veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésről - 
Nyírtass Község igazgatási területe szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának 

jóváhagyásáról  szóló 17/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontjában és a Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, 
valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (III.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott  
 
                          NYÍRTASS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 

…/2021. (… …) önkormányzati rendelete  
- veszélyhelyzetben átruházott hatáskörben meghozott döntésről - 

Nyírtass Község szabályozási tervéről és helyi építési szabályzatáról szóló  
17/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdésében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) 
bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint az egyes sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 29. § a) pontjában és a Nyírtass Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 
településfejlesztési koncepciójával, integrált településfejlesztési stratégiájával és a településrendezési eszközök, 
valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 3/2017. (III.13.) önkormányzati rendeletében meghatározott  
 
- a település teljes lakossága, 
- a településen működő érdekképviseleti szervezetek, 
- a településen működő civil szervezetek, 
- a településen bejelentett székhelyű és településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó 

szervezetek, 
- a településen működő vallási közösségek, 
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. 
számú mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 
- Országos Vízügyi Főigazgatóság 
- Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 



 
11 Nyírtass Község TRT. módosítása 2021. 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi Útügyi 
Osztály 

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes 
Államtitkárság Hatósági Főosztály 

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Közlekedési Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárság 
Hajózási Hatósági Főosztály 

- Innovációs és Technológiai Minisztérium Léginavigációs és Repülőtéri Hatósági Főosztály 
- Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztály Légialkalmassági és Légiforgalmi Felügyeleti Osztály 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi 

Főosztály Útügyi Osztály 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi 

Osztály 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti 

Osztály 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésügyi Főosztály 

Bányászati Osztály 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
- Országos Atomenergia Hivatal 
- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 1. 
véleményének kikérésével az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a következőket rendeli el: 
 
1.§ Nyírtass Község igazgatási területe szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról  
szóló 17/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet 9.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész lép: 
 
(3) A terv különleges szabadidős-rekreációs területeit, a sajátos használatuk szerint sportolás, rekreációs, 

szabadidő eltöltését szolgáló, agrárturisztika – lovas turisztika – céljára lehet felhasználni a terv szerinti 
térbeli rendben, az alábbiak szerint: 

 Sajátos használat, ill. rendeltetés     szabadidős-rekreációs 
 alkalmazható beépítési mód     szabadonálló 
 alkalmazható építési övezet jele     Kio-sp.rek. 
 a telek legnagyobb beépítettsége (%)   20 
 az épület legnagyobb építmény-magassága (m)  7,5 
 A telek legkisebb aktív zöldfelülete %   40 
 A telek minimális területe m²    10.000 

Különleges szabadidős-rekreációs területen, a tulajdonos számára szolgáló lakóépület is elhelyezhető, 
önálló lakó rendeltetésű épületben. A lakóépületet, állattartás céljára szolgáló épülettől, vagy az épület 
kiszolgálására kiépített műtárgytól legalább 50 m-re kell elhelyezni. 1 

 
2.§ A rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti. E 
rendelet rendelkezéseit a hatálybalépés napjától iktatott új ügyekben kell alkalmazni. 
 
Nyírtass, 2021. ………………..hó…..nap 
 
  Jenei Erzsébet                  Győri János  
  polgármester               jegyző 
 
Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a …/2021.(… …) önkormányzati rendeletet – mely 
Nyírtass Község igazgatási területe szabályozási tervének és helyi építési szabályzatának jóváhagyásáról  szóló 
17/2006.(XII.19.) módosításáról szól – 2021. …………….hó…….napján kihirdetem. 
 
Nyírtass, 2021. ………………..hó…..nap             Győri János 
                 jegyző 

                                                 
1 Az önkormányzat településfejlesztési döntése alapján 
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Hatásvizsgálat 
 
1. 
A 2011 január 1.-jetől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a 
szerint: 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes 
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 
eredményéről... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületet tájékoztatni kell […] 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti es egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 

b) a jogszabály megalkotásának szükségességet, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit,  
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi es pénzügyi feltételeket”. 

 
2. 
„A Helyi Építési Szabályzatról” szóló rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet) foglaltak várható hatásai – 
a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők. 
 
I. A végrehajtás és az alkalmazhatóság feltételei 
A végrehajtás során szükséges az, hogy a köz-, illetve a szakigazgatás rugalmasan, gyorsan, szakszerűen 
alkalmazza, teljesítse a tervben szereplő lehetőségek figyelembe vételével az elvárt és teljesíthető lakossági, és 
befektetői igényeket. Rövidtávon célszerű a település szabályozási elemeinek teljes felülvizsgálata. Mindezen 
célok megvalósításához az állami, az önkormányzati és a szolgáltató szereplők rugalmas, gyors együttdolgozása 
szükséges. 
  
II. Társadalmi hatások összefoglalása 
Elsődleges hatások: 
Az elvárt eredmény az, hogy a különleges területek is fejlődjenek, mely újabb család megtelepedését szolgálja a 
településen. Továbbá az ezekkel kapcsolatos előírások megjelenjenek a rendeletben, illetve a különleges 
területek övezeti előírásainak pontosítása megtörténjen. 
 
Másodlagos hatások: 
Az elvárt eredmény a lakóterületi infrastruktúra fejlesztés révén, a Községben a vállalkozói és közösségi érdekek 
érvényesüljenek. 
  
III. Társadalmi költségek 
Nincs olyan konkrét társadalmi csoport, amelyekre nézve hátrányt okozna a szabályozás módosítása. A tervezett 
módosítás intenzitásnövekedést alapvetően nem okoz.  
 
IV. Költségvetési hatások 
Nincs azonnal jelentkező kötelező költségvetési kiadás. Bevételek tekintetében a helyi IPA, építmény és egyéb 
adóbevételek nőnek. A foglalkoztatás javításával javulnak a Község gazdasági ellátó-szolgáltató szerepei, 
javítandó a Község e településrészt érintő kommunális-szolgáltató szerepe. 
 
V. Egészségügyi hatások 
A tervezett módosítások egészségügyi hatása nem releváns. 
 
VI. Környezeti hatások 
Nincsenek káros környezeti hatások. 
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A HÉSZ és szabályozási tervek módosítása során igénybe vett eszközök 
 

Jogalkotás, egyéb intézkedés, a település Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójához való viszony 
Az előterjesztés alapján a települési önkormányzat helyi jogszabályt alkot. Ezzel az építés helyi rendjét, a 
különleges területek övezeti előírásai tekintetében módosítja lakossági érdekeknek megfelelően, melyet a helyi 
építési szabályzatban érvényesíteni kell. A területre készített előírásokat a települési HÉSZ-be egységes 
szerkezetbe be kell illeszteni. A rendelet mellékletét képező szabályozási tervet a Község érvényes Szabályozási 
tervébe szintén be kell illeszteni. A közterületek vonatkozásában, közfeladat ellátása érdekében célszerűnek 
látszik a mindenkori költségvetés helyzetétől függően az Önkormányzat szerepét erősíteni a tulajdonviszonyok 
terén, és a pályázatokkal, vagy egyéb forrásból a területek infrastruktúrájának fejlesztését biztosítani.  A 
Koncepcióhoz való viszony a fentiekben tárgyalásra került, a Koncepció tartalmát illetően nem érinti a tervezett 
módosítás.  
  
Előzmények, egyéb kapcsolatok 
A javasolt módosításokkal az Önkormányzat a beépítési lehetőségek javítását, a különleges területek övezeti 
előírásainak komplexitását kívánja hangsúlyozni Tölgyestanya településrészen. Mindezen szempontok 
figyelembevételével a Képviselőtestület a módosítás mellett döntött. 
 
Törvényi kapcsolódások 
A tervezetben lévő szabályozás magasabb-rendű tervekkel való kapcsolata 
A magasabb rendű tervekkel való összhang biztosított.  
 
Előzetes véleményezési kötelezettség 
Az Étv. és a csatlakozó egyéb rendeletekben kötelezően előírt egyeztetéseket lefolytattuk. 
 
A tervezet állami, vagy helyi önkormányzati támogatást tartalmaz 
Nincs állami és önkormányzati támogatás.  
 
Képviselő-testületi tárgyalásra vonatkozó információk 
A Képviselő-testület a törvényi előírások szerint tárgyalja. 
 
Társadalmi egyeztetés 
A törvényi előírások szerinti kötelező társadalmi egyeztetés megtörténik. 
 
Az előterjesztés kommunikációja 
Javaslatok igen/nem 
Javasolt-e az előterjesztés kommunikációja igen 
Testületi ülést követő sajtótájékoztató igen 
Önkormányzat által szervezett sajtótájékoztató igen( többször) 
További szakmai programok szervezése igen,  
További lakossági tájékoztatás igény esetén  
Az önkormányzati kommunikáció tartalma 
A gazdasági terület további fejlesztése, újabb vállalkozások megtelepítése kívánatos.   
Az előterjesztő részéről nyilatkozik A polgármester, vagy az általa kijelölt személy(ek) 
Van-e kommunikációs kényszer van/célszerű 
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A szabályozást érintő általános elvek 
 
Nyírtass Község jelenleg hatályos Helyi építési szabályzatát és annak mellékletét képező szabályozási tervét 
17/2006. (XII.19.) KT.sz. rendeletével fogadta el a település képviselő-testülete. A Község igazgatási területének 
szabályozása több tervlapon (1 belterület, 1 külterület szabályozási tervlapján) lett kidolgozva. Nyírtass Község 
Önkormányzata döntött településrendezési terv módosításáról, az Étv. az OTÉK és a Rendelet előírásainak 
figyelembevételével. A megfogalmazott módosítási feladatok a terv alkalmazása során felmerült, tulajdonosi 
igények vizsgálatára, ill. a különleges területek szabályozásának módosítására vonatkoznak. Lényegében egyedi 
és lokális hatású változtatások a Helyi Építési Szabályzatot érintik. 
 
A tervezett módosítás során a helyi építési szabályzat különleges szabadidős-rekreációs területeit érinti a 
módosítás. Tárgyi ingatlan tulajdonosa a településen, és az adott területen kíván letelepedni. Ennek érdekében a 
9. § (3) bekezdés módosítása javasolt. Így az elhelyezhető épületek köre az alábbiak lennének: 

- sportolás,  
- rekreációs,  
- szabadidő eltöltését szolgáló,  
- agrárturisztika,  
- lovas turisztika,  
- tulajdonos számára szolgáló lakóépület. 
 

Lényeges szempont, az állattartás céljára szolgáló épülettől, vagy az épület kiszolgálására kiépített műtárgytól 
legalább 50 m-re kell elhelyezni tárgyi épületet. A Kúria ugyanis egy korábbi döntése kapcsán az alábbiakra 
mutatott rá:  
Az OTÉK alapján az állattartó épületek védőtávolságát nem az állattartásról szóló rendeletben, hanem a helyi 
építési szabályzatban kell meghatározni. A Kúria megítélése szerint nemcsak technikai előírás, hogy a helyi 
építési szabályzatnak kell rendelkezni a védőtávolságról, hanem annak garanciális jelentősége is van, 
amennyiben a helyi építési szabályzat megalkotására – mint sajátos helyi normára – az Étv.-ben foglalt speciális 
szabályok (lásd pl. véleményeztetési eljárás lefolytatása) irányadók. Ilyen rendelkezések az állattartásról szóló 
rendelethez nem kapcsolódnak, ezért a védőtávolságnak az állattartásról szóló rendeletben való szabályozása – 
amellett, hogy szövegszerűen is ellentétes az OTÉK vonatkozó szabályaival – egyben az Étv.-ben foglalt, a helyi 
építési szabályzat megalkotásához kötődő garanciákat is kiüresíti. 
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III. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK  

 
1.  Tájrendezési munkarész  Jelen dokumentációhoz a munkarész nem került kidolgozásra, 

mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak.  

2.  Környezetalakítási munkarész  Jelen dokumentációhoz a munkarész nem került kidolgozásra, 
mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak.  

3.  Közlekedési munkarész  Jelen dokumentációhoz a munkarész nem került kidolgozásra, 
mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak. 

4.  Közművek  Jelen dokumentációhoz a munkarész nem került kidolgozásra, 
mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak.  

5.  Hírközlési munkarész  Jelen dokumentációhoz a munkarész nem került kidolgozásra, 
mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban 
elkészített munkarészek érdemben nem változnak.  

6.  MTrT  Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem 
került kidolgozásra, településszerkezeti terv nem változik. 

7.  Biológiai aktivitási érték  Új beépítésre szánt terület kijelölése nem történt, 
településszerkezeti terv nem változik, számítás nem szükséges. 

  
Településképi rendelettel összefüggő, a szabályozás kialakítására vonatkozó észrevételek  
A tervezett módosítások – területi elhelyezkedésük és kiterjedésük alapján – érdemben nem befolyásolják a 
település kép kialakult jellegét. A Nyírtass Község önkormányzata képviselő-testületének 21/2017. (XII.27.) 
önkormányzati rendeletében megfogalmazott településképi előírások összeegyeztethetőek a tervezett módosítás 
során részben megváltozó szabályozási elemekhez. Az esetlegesen felmerülő településképet befolyásoló 
szabályozási irányelvekre adott rendeleti válaszokat a hatályos rendelkezés már tartalmazza, azokon változtatni 
nem szükséges.  
 
Az Étv. 7.§ előírásainak való megfelelés igazolása 
 
(1) A településfejlesztés és a településrendezés célja a lakosság életminőségének és a település 
versenyképességének javítása érdekében a fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet és a jó minőségű 
környezet kialakítása, a közérdek érvényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos magánérdekek 
összhangjának biztosításával, a természeti, táji és építészeti értékek gyarapítása és védelme, valamint az 
erőforrások kíméletes és környezetbarát hasznosításának elősegítése. 
 
(2) A településfejlesztés és a településrendezés során biztosítani kell a területek közérdeknek megfelelő 
felhasználását a jogos magánérdekekre tekintettel. Ennek során figyelembe kell venni 
a) a népesség demográfiai változását, lakásszükségletét, 
Nem releváns. 
 
b) a népesség fizikai, szellemi és lelki igényeit, különös tekintettel a családok, a fiatalok, az idősek, a fogyatékos 
személyek igényeire, az oktatás, a kultúra, a sport, a szabadidő és az üdülés, valamint a civil szervezetek, az 
egyházi jogi személyek működési feltételeinek lehetőségeire, 
Nem releváns. 
 
c) a helyi népesség identitásának erősítését, kulturális örökségük sokféleségének és gazdagságának 
megőrzését, 
Nem releváns. 
 
d) a népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekeket, a munkahelyek megőrzésének és új munkahelyek 
teremtésének érdekeit, a mező- és erdőgazdaság, a közlekedés, a posta és a hírközlés, a közüzemi ellátás, 
különösképpen az energia- és vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés, valamint a 
nyersanyaglelőhelyek biztosítását, 
Segíti ezen elvek megvalósulását. 
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e) a helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentését, az integráció elmélyítését, 
Nem releváns. 
 
f) a közlekedési kényszer csökkentését és a megfelelő színvonalú közlekedés kialakítását, 
Nem releváns. 
 
g) az egészséges lakó- és munkakörülmények, a népesség biztonságának általános követelményeit, 
Kismértékben segíti ezen elveket. 
 
h) a megőrzésre érdemes történeti vagy településképi jelentőségű településrészek és az építészeti és régészeti 
örökség védelmét, felújítását és továbbfejlesztését, valamint az értékes építmény és tájrészlet látványát (rálátás), 
továbbá az ingatlanról feltáruló kilátás védelmét, annak mértékéig, hogy az az érintett telkek szabályos 
beépítését ne akadályozza, 
Nem változtatja meg.   
 
i) a környezet-, a természet- és a tájvédelem szempontjait, 
Káros környezeti hatásokkal nem kell számolni. 
 
j) a tájhasználat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a 
levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, 
Káros környezeti hatásokkal nem kell számolni, kiemeli és megőrzi a terület értékeit a javasolt módosítás. 
 
k) a területtel és a termőfölddel való takarékos gazdálkodást, 
Nem releváns. 
 
l) az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét, 
Jelen tervjavaslat nem érint ilyen célú felhasználást. 
 
m) a honvédelem, a nemzetbiztonság és a katasztrófavédelem érdekeit, 
Jelen tervjavaslat nem érint ilyen célú felhasználást. 
 
n) az ásványvagyon-gazdálkodás érdekeit, 
Jelen tervjavaslat nem érint ilyen célú felhasználást. 
 
o) az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználását, valamint 
Javítja az infrastrukturális erőforrások optimális felhasználását. 
 
p) a zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatását. 
A módosítás környezetkímélő fejlesztést jelent. 
 
(3) A (2) bekezdésben foglaltak érvényesülése - különösen a természet- és a környezetvédelem, az erdők és a 
felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és belvízvédelem, valamint a termőfölddel és a területekkel való 
takarékos bánás - érdekében az alábbi követelményeknek kell érvényt szerezni: 
a) a településfejlesztés és a településrendezés során a település teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, 
valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és 
helyben tartása biztosításának az adottságok és a lehetőségek szerinti figyelembevételével, 
Nem releváns, nem változik. 
 
b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai 
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest, az e törvény végrehajtására kiadott 
jogszabályokban meghatározottak szerint nem csökkenhet, 
Nem releváns. 
 
c) a települések beépítésre szánt területeinek összességét - ott, ahol az fizikailag lehetséges - beépítésre nem 
szánt területekből álló gyűrűvel kell körülvenni, a települések összenövésének elkerülése érdekében, 
Nem releváns. 
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d) a termőföld igénybevételével járó, újonnan beépítésre szánt területek kijelölésénél elsősorban a termőföld 
védelméről szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőföld-területek jelölhetők ki, 
Nem releváns. 
 
e) a települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a 
település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. 
Nem releváns. 
 
A természeti és az épített környezet 
A módosítások a településképet-karaktert nem befolyásolják, mivel kismértékű korrekciókat jelentenek, melyek a 
területek jelenlegi jellegével összhangban állnak, a Község településszerkezeti tervét, a település kialakult 
szerkezetét, úthálózati és morfológia szerkezetét nem változtatja meg. A javasolt fejlesztések az országos 
fejlesztési tervek és lehetőségek alapján beleesik a településfejlesztési koncepció és a településrendezési tervek 
által befogott időtávlatba, így ebben az időszakban a terület további átalakulásával nem kell számolni. A jelölt 
fejlesztési területek morfológiailag olyan helyzetben vannak, amelyek a településképet, a település megjelenését, 
kompaktságát nem zavarják. A környezetvédelmi követelmények teljesülése érdekében a szerkezeti és 
szabályozási terv előírásait be kell tartani, illetve a beépítés és környezethasználatot az elvárható legjobb 
technika (BAT) alapján kell megvalósítani. A felmerülő környezetvédelmi igényeket, követelményeket az 
övezeten, ingatlanon belül kell biztosítani. Az építési helyeken biztosítani kell a rendelkezésre álló infrastrukturális 
ellátottságot (víz, energiaellátás, közlekedési szerkezet, településgazdálkodás, szenny-, és csapadékvíz 
elhelyezés). A település-környezeti feltételek biztosítottak, a hatások nem jelentősek.  
 
Környezetvédelemi javaslat 
 
A településrendezési tervi módosítás egyeztetése jelen munkarésszel történik. Ezek a módosítások a település 
környezetminőségére kedvezőtlen hatással nem lesznek. Nyírtass közigazgatási területére vonatkozó 
környezetvédelmi szempontú értékelést igénylő változás nem következik be. 
 
A talajt érő közvetlen hatások 
A beruházások során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. § (1) bekezdésének 
előírásait, amely a környező mezőgazdaságilag hasznosított területen a talajvédő gazdálkodás feltételei nem 
romolhatnak, a termőföld talajidegen anyagokkal nem szennyeződhet.   
 
Levegőtisztaság- védelem 
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról a 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet előírásai 
rendelkeznek. A levegőterheltségi szint határértékeit és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási 
határértékeit a 71/2012. (VII.16.) VM rendelet által módosított 4/2011.(I.14.) VM rendelet határozza meg. A 
módosítás egészségügyi kockázatot, és zavaró hatást a környező területekre nem jelent. 
 
Felszíni- és felszín alatti vizekre, talajra  
A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a területen végzett tevékenységeknél, és 
csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször módosított 219/2004. (VII.21.) 
Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. 
rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. Az építéseket a környezet szennyezését és károsítását kizáró 
módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani 
közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni 
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyeződések méréséről szóló 6/2009. ( IV.14.) KvVM-EüM-FVM 
együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.  
A csapadékvíz akkor szikkasztató el, ha az elszivárogtatásra használt területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. 
rendelet 10 §-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani köeg szennyezettsége a 62009. ( IŰV. 14.) KvVM-
ŰEÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg. Az altalaj 
szennyezése az építések, és a területhasználat során nem várható. 
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Környezeti zaj 
Zajvédelmi szempontból a terület a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a 284/2007. (X.29.) 
Korm. rendelet alkalmazása szerinti zajterhelési határértékekkel, valamint helyi zajvédelmi rendelkezésekkel 
szabályozott. Települési szempontból a módosítás nem érinti a terület közlekedésszerkezetét, a távlati 
infrastruktúrafejlesztést, ezen belül a közművesíthetőségét.  
 
Összefoglalás 
A tervmódosítás települési-táji környezetre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek. A tervezett módosítás 
általánosan szinten tartó környezeti állapotokat eredményez. A módosítás megvalósíthatósága és környezeti 
hatásainak meghatározása során figyelembe lett véve a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet („az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról”) vonatkozó előírásainak alkalmazása.  
 
Tájrendezési javaslat 
 
Az épített környezet: 
A védelem tárgya a település. A módosítás a településképet-karaktert nem befolyásolja, mivel a védendő 
településszerkezetet, táji értékeket továbbra is védelem alatt hagyja a tervezett módosítás.  Az épített települési 
környezet és a tájvédelem érdekei nem sérülnek.  
 
Természeti környezet: 
A módosítással érintett tervezési feladat, az országos ökológiai hálózat által nem érintett. A módosítások abban 
változást nem okoznak.  
 
Termőföld védelme 
 
Figyelembe vette az Önkormányzat „a termőföld védelméről” szóló 2007. évi CXXIX tv. (továbbiakban Tfvt) 
előírásait. Termőföldön, talajidegen, és-vagy veszélyes anyag még átmenetileg sem tárolható.  
 
Örökségvédelem 
 
Régészeti területeteket a módosítások érintenek. Nyírtass Község Örökségvédelmi hatástanulmánya 2006. 
évben készült el, a településrendezési terv akkori készítésével egy időben. A Község örökségvédelmi 
hatástanulmányának jelen módosítással összefüggő kiegészítésére szintén nem volt szükség. A régészeti 
lelőhelyen történő bármely beavatkozás visszafordíthatatlan következményekkel jár a lelőhelyre nézve. A 
földmunkákkal érintett és az egyéb feltárási módszerekkel fel nem tárt területeken a kivitelezéshez szükséges 
elsődleges földmunkák régészeti megfigyelés biztosítása mellett végezhetőek. A módosítással érintett terület 
tervezett fejlesztések beindítását megelőzően, annak előkészítő szakaszában, a Kulturális Örökség Védelméről 
szóló törvénynek megfelelően, (amennyiben szükséges) kell régészeti munkarészt elkészíteni, az 
örökségvédelmi hatóság állásfoglalásának megfelelően. Amennyiben régészeti lelőhelynek nem minősülő 
területen földmunkák során váratlan régészeti lelet, vagy emlék kerül elő, a kulturális örökségvédelmi törvényben 
foglaltak szerint eljárva haladéktalanul értesíteni kell a megyei múzeumi igazgatóságot. 
 
Közlekedés 
 
A rendezési terv módosítás alapvetően nem érinti a közlekedésfejlesztést. A szabályozási területen kialakított 
közlekedési létesítmények műszaki paramétereit a tervezéskor érvényben levő Útügyi Műszaki Előírások és 
hatályos törvények, jogszabályok előírásainak megfelelően kell megvalósítani. A közlekedési utak az UT 2-
1.201:2008 Közutak tervezése (KTSZ) útügyi műszaki előírás alapján kerültek tervezési osztályba sorolásra, a 
környezeti körülmény és tervezési sebesség az adott fejlesztés megvalósításakor határozandó meg. 
 
Vízrendezés, csapadékvíz-elvezetés 
 
A rendezési terv módosítás nem érinti a vízrendezés kérdését, a hatályos tervhez képest változás nem lesz. A 
parti sávok használatával és hasznosításával kapcsolatban a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó 
vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi 
mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 
előírásait kell figyelembe venni.  
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A település területén lévő állami tulajdonú csatornáknál a kezelési sávot szabadon kell hagyni a karbantartó 
gépek közlekedésének biztosítása céljából, a kezelési sávon legelő művelés folytatható, azon épületet, kerítést, 
egyéb létesítményt építeni, fát ültetni nem lehet. 
 
Vízellátás 
 
Nyírtass településen a vízellátás kiépült. A rendezési terv módosítás nem érinti a vízellátás kérdését   
 
Szennyvíz-elvezetés 
 
A település és a tervezési területek vonatkozásában az igények továbbra is kielégíthetők, ezért a rendezési terv 
módosítás nem érinti a szennyvíz-elvezetés kérdését.  
 
Táv-, és hírközlés javaslat 
 
A településen a vezeték nélküli szolgáltatók (T-Com, Vodafone és a Telenor) megfelelő vételi lehetőséget tudnak 
biztosítani. A szolgáltatáshoz szükséges antennákat részben a településen belül, részben a környező 
településeken helyezték el. A módosítások egyéb tekintetben nem érintik a közmű, táv- és hírközlés kérdését.  
 
Elektromos ellátás 
 
A település villamos energia ellátása 22 kV-os légvezetékes hálózatról van ellátva. A településen a hálózat 
kiépítettsége teljes, minden újonnan jelentkező igényt ki tudnak elégíteni. 
 
Gázellátás 
 
A település belterületén a hálózat kiépítettsége teljes, minden újonnan jelentkező igényt ki tudnak elégíteni.   
 
Ásványvagyon-védelem 
 
A módosítással érintett tömb ásványi nyersanyag kutatási terület bányatelket, nyilvántartott ásványi nyersanyag 
lelőhelyet nem érint. Jelen eljárásban az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából nem 
merül fel előírások érvényesítésének szükségessége. 
 
Katasztrófavédelmi javaslat 
 
A település jelenlegi úthálózata olyan paraméterekkel rendelkezik, amely alkalmas tűzoltó járművek, valamint 
műszaki mentést végző gépjárművek közlekedésére. A jelen módosítással érintett rész szabályozási szélességi 
méretei az átsorolást követően nem változnak, a műszaki paraméterek, mint útszélesség, gyalogos közlekedés 
kialakítása rendszerezik az egyes közlekedési útvonalakat, jobban segítik a tűzoltójárművek közlekedését.  
 
Fenntartható-fejlődés javaslat 
 
„A fenntartható fejlődés mai értelmezése az ENSZ „Környezet és Fejlődés Bizottságának”, az úgynevezett 
Brudtland Bizottságnak az 1987-ben közzétett „Közös jövőnk” című jelentése már nem a „nulla növekedésről”, 
hanem a fejlődés harmonikusságáról beszél. Megfogalmazása szerint: „A harmonikus fejlődés a fejlődés olyan 
formája, amely a jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik 
kielégítésének lehetőségeitől.” Ehhez olyan technológiákat kell bevezetni, melyek kímélik a környezetet és a nem 
pótolható energiakészletek felhasználásában a jelen igényei mellett figyelembe kell venni a jövő igényeinek 
kielégíthetőségét is…” 2 
 
Nyírtass Község esetében a globális szintet az OTrT alapján, a településnek az azzal való egyezőségével lehet 
biztosítani. A regionális szintet ma már a – Kistérségi koncepció hiánya mellett – Megyei Területrendezési tervvel 
lehet értelmezni. A Megyei Hosszútávú Koncepciónak a térséggel együtt Településrendezési terv is eleget tesz.   
 

                                                 
2 Gömöry János–Hübner Mátyás–Tóth Zoltán: A településfejlesztés és rendezés tervezése 
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IV. MAGASABB SZINT Ű TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA  

 
A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,  

- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok:  
 Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi 

CXXXIX. törvény (továbbiakban MaTrT),  
 a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv),  

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály: 
- megyei területrendezési tervről szóló 5/2020.(VI.26.) sz. megyei önkormányzati rendelet 

(továbbiakban MTrT)  
  
Az igazgatási területet az alábbi területfelhasználási kategóriák érintik: 

1. erdőgazdálkodási térség 
2. mezőgazdasági térség  
3. vízgazdálkodási térség 
4. települési térség (a tervezési terület által érintett) 

 
Tárgyi módosítás nem érintett településszerkezeti tervet, ezért a magasabb rendű tervekkel az összhang 
biztosított.    
 
A településrendezési eszközök tervezett módosítása megfelel Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 
Közgyűlésének, „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti 
tervéről és térségi övezeteiről” szóló 5/2020. (VI.26.) számú önkormányzati rendeletének. 

 
 


