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Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
BIZOTTSÁG AI

MEGHÍVÓ
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága,
Városfejlesztési Bizottsága, Egészségügyi és Népjóléti Bizottsága, Oktatási és
Kulturális Bizottsága, Sport és Civilszervezetek Bizottsága

2010. MÁJUS 26-án (SZERDÁN) 16.00 ÓRAI
kezdettel

ö s s z e v o n t bizottsági ülést tart.

Napirend:
1./ A 2010. május 31-én tartandó képviselő-testületi ülés napirendjeinek
véleményezése
2./ B e j e l e n t é s e k
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme.
Kérem, hogy az összevont bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjenek.
S z e g h a l o m , 2010. május 18.

Tisztelettel:

Macsári József
polgármester
vissza a tartalomhoz

Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság Elnökétől

MEGHÍVÓ
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Egészségügyi és

Népjóléti Bizottsága

2010. május 26-án (szerdán) az összevont
bizottsági ülés után kb. 17.00 órai
kezdettel bizottsági ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozó terme (Szeghalom,
Szabadság tér 4-8. sz.)
Napirend:
- Hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása
- Lakásbérbeadási névjegyzék összeállítása
- Bejelentések
Kérem, hogy a bizottsági ülésen megjelenni szíveskedjék.
Szeghalom, 2010. május 19.
Tisztelettel:

Dr. Farkas Erzsébet sk.
Egészségügyi és Népjóléti Bizottság
elnöke
vissza a tartalomhoz

Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 371-142.
1696-5/2010.

MEGHÍVÓ
A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének
s o r o n k ö v e t k e z ő ülését

2010. május 31-én (hétfőn) 16.00 órára
ö s s z e h í v o m.
Ülés helye: Szeghalom Város Polgármesteri Hivatalának 45. sz. tanácskozóterme
(Szeghalom, Szabadság tér 4-8. sz.)

N a p i r e n d:
1./ Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előadó: Macsári József polgármester
2./ Szeghalmi Rendőrkapitányság beszámolója
Előadó: Macsári József polgármester, és
Rendőrkapitányság vezetője

Szalai

Zoltán

Szeghalmi

3./ Szeghalmi Polgárőrség tájékoztatója
Előadó: Macsári József polgármester és Pellei Sándor Egyesület elnöke
4./ Az állattartásról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Macsári József polgármester
4./ B e j e l e n t é s e k
Tisztelettel kérem, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésen
megjelenni szíveskedjék.
Szeghalom, 2010. május 18.
Tisztelettel:
Macsári József
polgármester
vissza a tartalomhoz

1. napirend
Szeghalom Város Polgármesterétől
Szeghalom Szabadság tér 4-8. T: 37l-l42.

Jelentés
a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról,
a Képviselő-testület 2010. május 31-én tartandó ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
A 22/2010. (II. 22.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület kifejezte
csatlakozási szándékát az önkormányzati tulajdonban lévő BÉKÉS-MANIFEST
Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasághoz a települési szilárd
hulladék gyűjtésére és elszállítására irányuló közszolgáltatási ellátások
biztosítására.
Jelentem, hogy a határozat továbbításra került a TAPPE Kft. vezető részére,
szerződéskötésre majd a Képviselő-testület jóváhagyásával kerül sor.
A 26/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozatával Szeghalom Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társulás tagja, jóváhagyta a
„Közép-Békési Térség” ivóvízminőség-javító önkormányzati társulás Társulási
Megállapodását,
Jelentem, hogy a Megállapodás cégszerű aláírása megtörtént, és a határozattal
együtt továbbítva lett Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának.
Képviselő-testület a 31/2010. (III. 10.) Ökt. sz. határozata értelmében elfogadta
a KÁBEL-ELEKTRO Kft.-vel kötendő megállapodást, amely műsorkészítésre
vonatkozott, a város életéről, intézményeiről szóló tájékoztatásokra, testületi
ülések közvetítésére és városi ünnepségekre.
Jelentem, hogy a Megállapodás aláírása megtörtént.
34/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület elfogadta az
Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről szóló írásos beszámolót
az 2009-ben végzett belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentéssel, és
a FEUVE-ről szóló tájékoztatóval együtt.
Jelentem, – mint ahogyan az ismeretes – hogy a beszámoló kapcsán a
zárszámadási rendelet megalkotásra került, illetve a határozat továbbítva lett a
belső ellenőr részére.
36., 37/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozatok értelmében a Képviselő-testület
pályázatot írt ki Szeghalom Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága
tűzoltóparancsnoki beosztás betöltésére, illetve a beérkezendő pályázatok
értékelésére bírálóbizottságot kért fel.

Jelentem, hogy a pályázati felhívás megjelentetéséről helyben intézkedtem
(Szeghalom város honlapja, Szuperinfo szerkesztősége), illetve a pályázati kiírás
továbbítva lett a Bm. Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A pályázat
értékelésére felkért bírálóbizottság tagjai a döntésről értesültek.
Képviselő-testület a 38/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozat alapján megköszönve
Jakab Mihály tűzoltóparancsnok munkáját, beosztásából 2010. szeptember 18.
napi hatállyal felmentette. Egyidejűleg intézkedett Jakab Mihály
tűzoltóalezredes 2010. szeptember 19-ei hatályú szolgálati nyugállományba
helyezésére, és kezdeményezte szolgálati viszonyának megszüntetését a Bm.
Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.
Jelentem, hogy a döntésről értesült Jakab Mihály tűzoltóparancsnok, és Dr.
Takács Árpád Bm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója.
39/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozatában Képviselő-testület, mint tulajdonos a
kistérségi regionális vízmű új vagyoni hányadát elfogadta (Szeghalom: 61,97 %,
Füzesgyarmat: 38,03 %).
Jelentem, hogy a határozat továbbítva lett a Békés megyei Vízművek Zrt.
Eszköz- és Készletgazdálkodási Osztálya felé a szükséges korrekciós
könyvelések elvégzése érdekében.
40/2010. (IV. 30.) Ökt. sz. határozatban Képviselő-testület támogatta az
Ecocaritas Nemzetközi Karitatív Környezetvédelmi Egyesület „A tiszta
folyókért” hadművelet című pályázatot (a települést érintő folyók illegális
hulladéklerakóinak felszámolása érdekében), és kifejezte együttműködési
szándékát.
Jelentem, hogy az Együttműködési Szándéknyilatkozat aláírása megtörtént, ami
továbbítva lett az Egyesület részére.
Kérem jelentésem szíves elfogadását.
Szeghalom, 2010. május 18.
Tisztelettel:
Macsári József
Polgármester
vissza a tartalomhoz

2. napirend
RENDŐRKAPITÁNYSÁG
SZEGHALOM
Száma 04070/1023-1/2010.ált.
:

TÁJÉKOZTATÓ SZEGHALOM VÁROS
KÖZBIZTONSÁGÁRÓL,
A SZEGHALMI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2009 ÉVES
TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
A Szeghalmi Rendőrkapitányság legutóbb 2009 évben tartott beszámolót, tájékoztatót
a város Képviselő-testülete részére a település közbiztonságáról, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről. A testület az írásos beszámolót, illetve a szóbeli
kiegészítést egyhangúlag elfogadta. Konkrét feladat meghatározás nem történt.
Általános igényként a közbiztonság további javítása, a lakosság szubjektív
biztonságérzetének emelése fogalmazódott meg.
Az eltelt években a Rendőrség szervezetében és szerkezetében jelentős változás történt,
megtörtént a Rendőrség és Határőrség integrációja. Az integrációval jelentős
jogszabályi változásokra is sor került.
A Magyar Köztársaság Rendőrsége csakúgy, mint az elmúlt évben, 2010-ben is kiemelt
figyelmet fordít a közlekedés biztonságának javítására, a halálos- és súlyos kimenetelű
balesetek csökkentésére. A bűnmegelőzés eszközeivel a közlekedők folyamatos
ellenőrzésével, az eddigihez hasonló következetes intézkedésekkel igyekszünk elérni a
balesetek és a közlekedéssel összefüggő bűncselekmények számának csökkenését.
Az állampolgárok biztonságérzetének javítása érdekében erőteljesebbé tettük a
látható, intézkedő, biztonság nyújtására képes- és alkalmas rendőri tevékenységet.

Szeghalom város bűnügyi helyzetének értékelése
A Szeghalmi Rendőrkapitányság illetékességi területének bűnügyi operatív helyzetére
2009 évben egy kismértékű, de már értékelhető-érezhető bűncselekményszám
emelkedés volt a legjellemzőbb. Figyelemfelhívó továbbá, hogy néhány kiemelt
kategóriában és a bűncselekmények belső struktúrájában negatív változások történtek,
így összességében a megelőző év kedvező viszonyai érezhetően romlottak. A
tárgyévben 823 delictum vált ismertté, míg 2008 évben 741, így az illetékességi
területünkön korábban jellemző „lélektani” határértéknek tekinthető 1.000-t továbbra
sem lépte át a kategória számértéke. A 2005-2009 időszakot alapul véve a második
„legmagasabb” bűncselekményszámot regisztráltuk a tárgyévben, ami az előző évihez
képest 11,06 %-os emelkedést jelent. Az elmozdulás az 1.000 lakosra jutó
bűnelkövetések arányában is tükröződik, de az eddig igen kedvező arányszámban nem
történt jelentős változás. Illetékességi területünk egyik kiemelkedő és megőrzendő
értéke, hogy a szervezett bűnözés továbbra sem jelent meg, szervezett elkövetési
formákkal szintén nem találkoztunk nyomozásaink során. A bűncselekmények területi
eloszlásában jelentős átrendeződés történt, Szeghalom és Körösladány városokban
markáns emelkedés, míg Vésztő és Füzesgyarmat városok tekintetében jelentős
csökkenés következett be a bűncselekmények számában. Szintén jelentősen növekedett
a 4 községben elkövetett delictumok száma.

Az ismertté vált bűncselekmények számának alakulása 2000-2009 évek
vonatkozásában
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Szeghalom város tekintetében is alapvető célkitűzésünk volt, hogy a székhelyi város
közbiztonságának a korábbi években elért színvonalát megtartsuk, javítsuk. A
statisztikai tényadatok szerint Szeghalom város bűnügyi operatív helyzetében 2009 év
a korábbi évekhez képest kedvezőtlenebb bűnügyi- közbiztonsági helyzetet teremtett,
ami 5 év viszonylatában illeszkedik a hullámzó tendenciához és nem tekinthető kiugró,
mértékét tekintve kiemelkedő jelenségnek.
Az elmúlt öt év adatait értékelve az ismertté vált bűncselekmények száma a második
legmagasabb értéket mutatja úgy, hogy összességében a lakosságot leginkább érintő,
irritáló bűncselekmények száma szinte azonos értéken maradt. A bűnügyi operatív
helyzet valamennyi elemét figyelembe véve Szeghalom város továbbra is a megye
egyik legbiztonságosabb települése. A legkedvezőtlenebb helyzet a lopás kategóriában
alakult ki, itt jelentős emelkedés történ.
A Szeghalom város területén ismertté vált bűncselekmények számának alakulása
2005-2009 években
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A fertőzöttséget reprezentáló gyakoriság mellett hangsúlyosabb tényező az ismertté
vált delictumok — a lakosság szubjektív biztonságérzetét is direkt módon befolyásoló,
a rendőri tevékenység súlypontjait, stratégiai céljait meghatározó — összetétele,
struktúrája. Jelentősége miatt a bűnözés szerkezetét mind abszolút számokban, mind
egymáshoz viszonyított arányukban is célszerű bemutatni. A táblázatok a megvalósult
delictumokat a Büntető Törvénykönyvben alkalmazott főcsoportok szerint mutatják be,
a szükséges részletezéssel. E szerkezet egyben a jogalkotó tárgyi súly szerinti
megítélését is reprezentálja.
A Szeghalom város területén ismertté vált bűncselekmények főcsoportonkénti
megoszlása, változásuk mértéke 2008-2009 évek viszonylatában
Szeghalom város
Ismertté vált bűncselekmények összesen
-állam elleni bűncselekmények
-személy elleni bűncselekmények
-emberölés
-testi sértés (szándékos)
-közlekedési bűncselekmények
-közúti baleset gondatlan okozása
-halálos
-ittas vezetés
-házasság, család, ifjúság és nemi erkölcs elleni
bűncs.
-erőszakos közösülés
-tartás elmulasztás
-kiskorú veszélyeztetése
-államig., igazságszolgáltatás és közélet t. ell.
bűncs.
-hivatalos személy, közf. ellátó személy ell. bűncs.
-közrend elleni bűncselekmények
-garázdaság
-közbiz. ell. (okirat hamisítás, visszaélés
okirattal)
-visszaélés kábítószerrel
-gazdasági bűncselekmények
-vagyon elleni bűncselekmények

2008 év
182
0
16
0
12
8
1
0
6
1

2009 év
245
0
30
0
8
12
2
0
7
4

%
+34,61
+87,50
-33,33
+50,00
+100,00
+16,66
+300,00

0
1
0
5

0
1
1
9

+80,00

0
38
6
30

0
43
4
27

+13,16
-33,33
-10,00

0
18
96

7
9
136

-50,00
+41,66

Szeghalom város

2008 év
62
4
2
0
2
6
15
0

-lopás
-betöréses lopás
-lakás
-üzlet
-egyéb
-sikkasztás
-csalás
-rablás

2009 év
105
14
2
1
11
5
5
2

%
+69,35
+250,0
+450,0
-16,66
-66,66
-

A bűncselekmény-csoportok számszerű megoszlása 2005-2009 években
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Szeghalom Város közbiztonságának évekig meghatározó, és mindenképpen őrizendő
értéke volt, hogy több éven keresztül sem vált ismertté állam-, illetve élet elleni,
kiemelt tárgyi súlyú-, vagy a lakosság szélesebb köreit irritáló bűncselekmény,
bűncselekmény sorozat. A 2007 évben történt, szinte kivételnek tekinthető emberölést
követően sem 2008-ban, sem pedig a tárgyévben nem követtek el ilyen
bűncselekményt. Más életet, testi épséget súlyosan sértő, veszélyeztető szándékos

bűncselekmény szintén nem valósult meg. A további bűncselekmény-csoportokról
kijelenthető, hogy egy kategória kivételével, százalékos értelemben valamennyiben
kisebb-nagyobb emelkedés történt, igaz ez az eddig is alacsony számértékek miatt 1–
10 „darabszámbeli” változást jelent.
Igazán értékelhető elmozdulás százalékosan, vagy számértékben a személy elleni és a
vagyon elleni bűncselekmény kategóriában történt. A személy elleni kategória
súlyának növekedése mögött döntően a zaklatás bűncselekmények számának
emelkedése áll, nem pedig a testi sértések elszaporodása. A vagyon elleni
bűncselekmények aránya az össz-bűncselekmény szám növekedése miatt gyakorlatilag
szinten maradt, de számbeli növekedésük jelentős többlet feladatok elé állítja
kapitányságunkat.
A Szeghalom város területén elkövetett bűncselekménycsoportok százalékos
alakulása 2005-2009 években
Bűncselekmény
főcsoportok
Személy elleni
Közlekedési bcs
Ház., csal. Elleni
Állig., ig.sz. elleni
Közrend elleni
Gazdasági bcs.
Vagyon elleni

2005. év

2006. év

2007. év

2008. év

2009. év

6,8%
8,9%
1,28%
1,28%
17,1%
2,56%
61,9%

3,6%
4,7%
1,7%
1,2%
12,8%
1,8%
74%

5,3%
7,5%
5,3%
2,7%
11,8%
2,1%
65,2%

8,8%
4,4%
0,5%
2,7%
20,9%
9,9%
52,8%

12,24%
4,89%
1,63%
3,67%
17,55%
3,67%
55,51%

74
80
65,2

61,9

70
52,8

55,51

60
50
40
30

17,1
12,8
8,9

2,7
9,9

2,7

0,5
3,67

8,8

12,24

4,89

1,63

2008
év

2009
év

személy elleni

3,67
2007
év

0
vagyon elleni

2,1

5,3

10

4,4

házasság, csal.,nemi erk., ifj.

2005
é v 2006
év

1,7

7,5

államig, igszolg ell.

1,8

1,2

20
17,55

közrend elleni

1,28

5,3

gazdasági

2,5

1,28

4,7
3,6

20,9

közlekedési

6,8

11,8

A személy elleni kategória száma 14 értékkel, 16-ról 30-ra emelkedett. Ezen
bűncselekmények döntő része zaklatás bűncselekmény elkövetésével valósult meg, a
tényleges személy elleni fizikai támadások száma 12-ről 8-ra csökkent. Az elkövetési
magatartások általában konfliktusos szituációkban, családi veszekedések során,
szórakozóhelyen, közrend elleni bűncselekmények /pl. garázdaság/ járulékos
cselekményeiként valósultak meg.
A közlekedési bűncselekmények számukban 8-ról 14-re növekedtek. Szeghalom
városában a tárgyévben nem regisztráltunk halált okozó gondatlan bűncselekményi
alakzatot, a szabálysértési eseteken túl csupán 2 alkalommal valósult meg közúti
baleset gondatlan bűncselekményi alakzatban történő okozása, ittas járművezetés
bűncselekményt elkövető személyt is csupán 7 alkalommal értünk tetten.
Városunkban a házasság-, család-, ifjúság- és nemi erkölcs elleni bűncselekmény
kategóriába tartozó bűncselekményből 2009-ben mindösszesen 4 valósult meg
statisztikai értelemben, így az arányszám 1,63 %-ra emelkedett az előző évi 0,5 %-ot
jelentő 1 elkövetésről. A változásban lényeges szerepe van a statisztikai csúszásnak is,
de az áthúzódó nyomozások száma 2010 évben sem fog még nagyobb arányú
emelkedést okozni. Az 4 regisztrált delictum 1 tartás elmulasztása vétség, 1 kiskorú

veszélyeztetése és 2 enyhébb tárgyi súlyú nemi erkölcs elleni bűncselekmény volt. A
tárgyévben a célunk a kategória alacsony bűnügyi fertőzöttségnek a megtartása volt,
ezt a célunkat elértük, mely a megelőző évben megkezdett célirányos, hatékony rendőri
fellépésnek, a civil társszervekkel közösen kiépített jelzőrendszer működésének és a
sértettek, érintettek bátrabb fellépésének, a „nyilvánosság” eredményének tudható be.
Az államigazgatás-, a közélet tisztasága elleni bűncselekmények száma és aránya az
előző évi igen alacsony szinten maradt a 9 elkövetéssel és 3,67%-os arányszámmal.
Figyelemfelhívó viszont, hogy a bűncselekmények a hamis vád, hamis tanúzás,
bűnpártolás köréből kerültek ki, ami azt mutatja, hogy talán nőtt azok száma, akik
nemhogy nem bíznak a büntetőeljárást végrehajtó hatóságokban, hanem tevőlegesen
akadályozzák azok munkáját. Ezek az adatok kapitányságunk teljes illetékességi
területe viszonylatában még kedvezőtlenebbek.
A közrend elleni bűncselekmény főcsoporton belül értékelhető változás nem történt. A
garázdaságok száma 6-ról 4-re mérséklődött. E néhány garázdaság a
„hagyományoknak” megfelelően továbbra is a „vandál”, értelmetlen rombolásban,
dolog elleniségben realizálódott. A bűncselekménycsoport döntő részét ismét a 30-ról
27-re változó számú okiratokkal kapcsolatos delictumok teszik ki.
Kábítószerrel visszaélés 2007-ben 7 esetben, míg 2008-ban nem vált ismertté, de a
folyamatban volt ügyek alapján 2009 évre a bűncselekmény típus ismételt
megjelenését prognosztizáltuk. Statisztikailag 2009 évben ismét 7 alkalommal valósult
meg a bűncselekmény, de áthúzódások ismét keletkeztek, illetve keletkezni fognak.
Természetesen a konkrét nyomozásokon túl, minden rendelkezésünkre álló erőt,
eszközt felhasználunk arra, hogy a város kábítószeres „fertőzöttségét” a lehető
legpontosabban felderítsük, megismerjük.
A célirányos, ismétlődő ellenőrzéseink e területen „keményebb” drogok, vagy a
könnyűdrogok tömeges jelenlétét nem igazolták. Tapasztalataink szerint városunkban
ha nem is jelentős mértékben, de emelkedhetett a fogyasztók száma, ugyanakkor a
megelőző év nagy visszhangot kiváltó felderítései miatt a fogyasztók még
körültekintőbbek lettek, konspirálnak, még inkább igyekeznek szenvedélyüket leplezni.
Eljárásaink adatai szerint a legjellemzőbb fogyasztói szokás az lett, hogy a kábítószer
fogyasztása szűk körben, a szórakozó helyre történő indulás előtt történik meg —még
a lakhelyen—, ami a jövőbeni felderítést meglehetősen megnehezíti.
A vagyon elleni bűncselekmények száma az előző évi 96-ról 41,66 %-kal, 136-ra nőtt,
úgy, hogy a lakosságot leginkább veszélyeztető, súlyosabb bűncselekményi tényállások
számszerűen nem lépték át a kritikus, kezelhetetlen értékeket, ami nem jelenti azt, hogy
nem fogunk mindent megtenni a ”tömeg”-bűncselekmények számának
visszaszorítására.
A főcsoporton belül statisztikailag a lopás kategória maradt a domináns, ennek száma
62-ről 105-re, 69,35 %-kal emelkedett. A lakosság szubjektív biztonságérzetét
érzékenyen befolyásoló ún. betöréses lopások száma 4-ről 14-re - ugrott, de ezen
belül a magánlakások érintettsége 2 maradt, üzlet sérelmére pedig 1 betöréses lopás

történt. A többi delictumot szinte kivétel nélkül külterületen, mezőgazdasági-ipari
telep sérelmére, elsősorban színesfém, üzemanyag tárgyra követték el.
A csalások száma 15-ről 5-re változott, pozitívum, hogy a „csalók” jelentős része
ismertté vált, igaz ez az eredményességben még nem minden esetben jelentkezett az
ügyek áthúzódása miatt.
További pozitívum, hogy 2009-ben Szeghalom városában csupán 2 rablás
bűncselekmény történt, amely eredményesen felderítésre került. Mindkét esetben
egyedül lévő kiszolgáltatott sértettet ért a támadás a saját otthonában. Az egyik
elkövető utazó bűnöző, míg a másik helyi lakos volt. Mindkét ügyben ítélet - letöltendő
szabadságvesztés büntetés – született.
Az ismertté vált bűncselekmények és elkövetőik kriminalisztikai jellemzői
A statisztikai számbavétel rendjének változása miatt Szeghalom városára lebontva
nem állnak rendelkezésre adatok, ugyanakkor a teljes illetékességi területen
tapasztaltak, illetve mért adatok arányaiban mindenféleképpen iránymutatóak
lehetnek.
A bűncselekmények elkövetési jellegét vizsgálva elmondható, hogy az összes
bűncselekmény-számhoz viszonyítva továbbra is az alacsony fertőzöttségi kategóriába
tartozik kapitányságunk illetékességi területe az erőszakos-, garázda jellegű
cselekmények és a közterületi bűncselekmények aránya viszonylatában.
Az elkövetési jellemzőhöz kapcsolódik az alkoholos-kábítószeres befolyásoltság alatti
elkövetés is, ezen a területen az előző évi nagyságrendhez viszonyítva, 8,34 %-os
csökkenés történt. A tárgyévben 80, míg az előző évben 87 esetben volt szerepe a
bűncselekmény elkövetésében az alkoholnak vagy kábítószernek, így nem történt
markáns változás az összes számhoz viszonyított arányszámban, ami így 10 % körül
maradt. Negatív jelenség, hogy érdemben nem csökkent a kábítószer hatása alatt lévő
bűnelkövetők száma, mivel a tárgyévben 11 eset került statisztikai számbavételre, a
bázisévben pedig 13. Túladagolás miatti haláleset nem történt.
Érzékelhető, hogy illetékességi területünkön a rossz gazdasági- és szociális helyzet
következtében nagyszámú olyan lakos él, aki munkalehetőséggel, rendszeres
jövedelemmel nem rendelkezik. Ebben a körben sajnos nagyarányú a rendszeres
szeszesital fogyasztás, egyre gyakoribb a kábítószer fogyasztás, ami a sokszor évek óta
tartó reménytelen anyagi helyzet következtében felhalmozódott személyes feszültségek
hatására gyakrabban és már büntetőjogilag értékelhető formában manifesztálódik.

Az ismertté vált bűnelkövetők száma 367 főre módosult a tavalyi 325-ről, ez 12,92 %os növekedés. A büntetett előéletűek száma, aránya kismértékben csökkent 112-ről
107-re 4,46 %-kal, arányuk az ismertté vált elkövetőkhöz képest 34,46 %-ról 29,15 %ra. A visszaeső elkövetők száma 37–re növekedett a 21-ről, aránya pedig 10,10 %-ra
az előző évi 6,46 %-ról.

Kedvezőtlen folyamat, hogy tovább emelkedett a mozgó bűnelkövetők száma, aránya.
Elkövetés céljából érkező a tárgyévben 88, átutazó 41, utazó 8 elkövető volt, ez a szám
2008-ban 44, 61, 10 elkövetőt jelentett. A három kategória együtt az elkövetők 37,32
%-át teszi ki, ami az előző évben 35,38 % volt. Bűnszervezetben bűncselekményt
elkövető személy nem vált ismertté.
2009-ben értékelhetően nem mozdult el a fiatalkorú elkövetők száma, hiszen az az
előző évi 46-ról 45-re módosult, a gyermekkorú elkövetők száma 11-re emelkedett az
előző évi 5-ről. Az elkövetett bűncselekményeik nemcsak lopásra korlátozódnak,
jellemző a garázdaság, testi sértés, rongálás, rablás, az áldozataik pedig legtöbbször
saját kortársaik, vagy a védtelenebb fiatalabbak, illetve az idős korosztály közül
kerülnek ki.
A nyomozási tevékenység
A mennyiségi mutatók javítására irányuló törekvésünk mellett kiemelt figyelmet
fordítottunk a minőségi követelményekre is, melynek elsősorban a törvényesség,
szakszerűség, időszerűség voltak a célterületei. Napjainkban a terhelti jogok
szélesebbé válása, az ennek szellemiségét követő vádemelési, bírósági gyakorlat
megköveteli azt, hogy a nyomozások során egyértelmű, megdönthetetlen tárgyi és
személyi bizonyítékokat biztosítsunk a büntetőeljárás további szakaszaihoz.
A még alaposabb nyomozás, elemzés természetesen több időt vett igénybe, így a
korábbi évek nyomozási átlag-időtartam értékei emelkedtek. Felügyeleti- és felettes
szerveink tevékenységünkkel összefüggésben törvénysértő gyakorlatot, kiemelkedő
súlyú szakszerűtlen eljárást nem észleltek, illetve nem jeleztek.
Jelentős erőfeszítéseink ellenére 147 lett a folyamatos ügyek számának átlagértéke.
Összességében a számadatok ellenére a vizsgálóknál rövidebb időszakoktól eltekintve
12-15 ügynél nem volt több egyszerre, másrészt, ha lassabban is kerültek befejezésre
az ügyek, nem „dugult” be a vizsgálat, nem szaporodott fel kezelhetetlen mértékűre a
folyamatos ügyek száma.
Lehetőségeinket jelentősen szűkítette az a tény is, hogy a bűncselekmény-szám
emelkedése maga után vonta az iktatott ügyek számának emelkedését is. Míg 2008
évben 545 bűnügy került iktatásra addig 2009 évben már 679, ami önmagában is
jelentős és napi többletmunkát jelentett. Az értékek romlásához nagyban hozzájárult az
is, hogy 2009 évben több „nagy volumenű”, hosszú időtartamú nyomozás is
befejezésre került, amelyek a tárgyévben jelentek meg a statisztikában.

A folyamatos ügyek számának havi átlagértéke 2005-2009 évek időszakában
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A bűnügyi iktatás 2005-2009 évek időszakában

Bűnügyi iktatás száma:

2005 év
521

2006 év
552

2007 év
511

2008 év
542

2009 év
679

Mindezen negatív körülmények, valamint a statisztikai számbavétel alapvető
megváltozása azt eredményezte, hogy a korábbiakhoz képest egy lényegesen
alacsonyabb nyomozás-eredményességi mutatót realizáltunk az év végére. Az
érzékelhető volt, hogy megnőtt az eredménytelen nyomozások száma, de a markáns
mutatószám változás az új rendszernek is köszönhető, amely nem hasonlítható össze a
korábbiakkal.
2009 évben 56,05 %-os nyomozás eredményességet értünk el, viszonyításként a megyei
arány 61,06 %, tehát nagyságrendileg megfeleltünk az elvárásoknak. Árnyaltabb képet
ad a kiemelt bűncselekmények nyomozásának eredményessége, amely sok esetben a
megyei értékeknél is magasabb, mivel a bűnüldöző tevékenységünk súlypontjait
alapvetően ezen bűncselekmények ellen koncentráltuk.

a lakosság biztonságérzetét különösen befolyásoló, kiemelt bűncselekmények
nyomozáseredményességi, felderítési mutatói 2005 – 2009 évek viszonylatában
Bűncselekmény
kateg
ória

Nyomozás eredményességi
mutató

Ismeretlen tettes felderítési
mutató

( %-ban )

( %-ban )

2005.
Testi sértés
82,9
Garázdaság
87,5
Visszaélés kbsz 100
Lopás
50,3
Bet. lopás
37,2
Rablás
0
Csalás
94,4
Pénzhamisítás
0

2006.
94,1
100
100
35,8
56,3
33,3
60,0
-

2007.
88,5
90,0
100
28,5
47,1
100
85,2
40

2008.
80,8
92,3
100
32,5
75,0
50,0
78,9
50,0

2009.
93,1
82,3
100
33,5
50,0
100
35,7
0

2005.
83,9
89,5
100
45,5
37,2
0
94,4
0

2006.
92,6
100
100
27,4
56,3
33,3
60,0
-

2007.
87,5
90
100
21,3
47,1
100
85,1
40,0

2008. 2009.
100
100
100
25,7
73,3
50,0
87,5
50,0
-

Szeghalom város szabálysértési helyzetének értékelése
A rendőrség elsősorban az intézkedési és elbírálási hatáskörébe tartozó
szabálysértésekről rendelkezik információkkal. Az e körbe tartozó szabálysértések
közül leggyakoribbak és a legnagyobb tárgyi súllyal bírók a közlekedési
szabálysértések. Jelenlegi statisztikai rendszerünk nem teszi lehetővé az elkövető
lakhelye alapján történő adatszolgáltatást.
A saját hatáskörben elbírált szabálysértési ügyek esetében alkalmazott szankciók
arányban állnak az elkövetett cselekmények tárgyi súlyával és minden esetben
törvényes keretek között kerültek megállapításra. A pénzbírság kiszabása során a
rendelkezésre álló személyi körülményekre vonatkozó adatok mellett minden esetben
figyelembe vételre kerül az, hogy Szeghalom és környéke munkahelyek tekintetében
jelentősen hátrányos helyzetben van más településekhez viszonyítva.
A szabálysértőkkel szemben továbbra is következetesen lépünk fel, ügyük differenciált
elbírálásánál szempont a közlekedési előélet és az elkövetett szabálysértés tárgyi
súlya.
2009 évben 674 feljelentés került iktatásra, melyek során 788 személy követett el 1043
szabálysértést. Az elkövetett szabálysértések közül 47 közrend- és közbiztonság elleni
szabálysértés, 896 pedig közlekedési szabálysértés volt, 100 pedig a kiemelt
szabálysértések körébe tartozott.
499 személy került megbüntetésre, 97 személy lett eltiltva a járművezetéstől.
Végrehajtási eljárás során 45 esetben éltünk a letiltás lehetőségével, 284 esetben az
adók módjára történő behajtás lehetőségével. 94 esetben közérdekű munka során
ledolgozták a kiszabott pénzbírságot, 43 esetben bocsátottunk ki felhívást a pénzbírság
büntetés-végrehajtási intézetben történő letöltésére. A 674 iktatott feljelentésből 56
került megszüntetésre.

A szabálysértési feljelentések száma a korábbi évekhez képest csökkenést mutat, ami
nem tényleges, hanem a 2008. május elsején hatályba lépő, a közigazgatási bírsággal
sújtandó közlekedési szabályszegések köréről szóló 410/2007. (XII.29.) Korm. rendelet
hatása, hiszen a „sebességkorlátozás jelentős túllépése”, valamint a „közúti
közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése” szabálysértések elkövetése miatt
keletkező feljelentések jelentős része nem az elkövetés helye szerint illetékes helyi
szervnél kerül elbírálásra.
Kivételre kerültek továbbá a szabálysértési jogszabályok alól 2009. augusztus 01-vel a
biztonsági öv használatára, a becsatolt motorkerékpár-bukósisak használatára, a
gyermekbiztonsági rendszer használatára, valamint a menet közben kézben tartott
mobil rádiótelefon használatára vonatkozó jogsértések, ezzel is csökkentve a
lehetséges feljelentések számát. Ezen jogsértéseket átkerültek a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény 20. § (1) bekezdésének k) pontja alá.
A Szeghalmi Rendőrkapitányságon 2009. augusztus 1. és 2009. december 31. közötti
időben 7 db közigazgatási eljárás indult a fenti cselekmények elkövetése miatt, mely
eljárások során 90.000,-Ft pénzbírság került kiszabásra.
A fegyvertartási engedéllyel rendelkező szeghalmi lakosok száma növekedést mutat
120-ról 132-re, az általuk tartott lőfegyverek száma 307.
A rendőrség hatáskörébe – tartási cél szerint – sportvadász, szolgálati vadász,
sportlövő, gáz-riasztó, és flóbert fegyverek tartásának engedélyezése van utalva.
Szeghalom város területén személy-, vagyonőri tevékenység végzésére jogosító
hatósági engedéllyel rendelkező jogi személy nincs, 7 egyéni vállalkozó személy, és
vagyonőr rendelkezik működési engedéllyel.
A Szeghalmi Rendőrkapitányság által 2009-ben összesen 320 személy-, és vagyonőri
igazolvány került kiadásra.

Szeghalom város közlekedésbiztonsági helyzetének értékelése
Az Európai Unióhoz való tartozásunk e területen továbbra is komoly kihívást jelent,
mind a rendőrség, mind a társadalom számára. A közlekedés rendjének, a közlekedés
biztonságának Magyarországon is el kell érnie az „európai küszöböt”.
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A statisztikai adatok hullámzó képet mutatnak. A közlekedési balesetek kriminalisztikai
jellemzőit folyamatosan elemezzük, értékeljük és intézkedéseink súlypontjait ezeknek
megfelelően, alakítjuk ki.
Fontos értékmérő az ittas vezetők által okozott közlekedési balesetek részaránya,
amely a 2005 évi „kiugrás” után 2006, 2007 és 2008 évben az uniós átlaghoz közelítő
értéket adott. 2009 évben újra kis mértékű növekedést mutatott a statisztika, mely
elsősorban a kerékpárosoknak „köszönhető”. További propaganda-tevékenységgel,
hatékony rendőri fellépéssel, az ittas gépjárművezetők előzetes kiszűrésével ez tovább
javítható.
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A közlekedési balesetet okozók közül a személygépkocsi-vezetők, tehergépjárművezetők és a kerékpárosok foglalnak el kiemelkedő helyet, míg a baleseti okok között
továbbra is a gyorshajtás, a kanyarodási és elsőbbségi szabályok, megsértése vezet.
Ezen képzeletbeli dobogó helyezettjei megmutatják a kapitányságnak, hogy
intézkedéseink a közlekedés mely szereplői felé orientálódjanak.
A rendőrség saját eszközeivel, módszereivel leginkább az emberre, az emberi
tényezőre képes hatni, továbbra sem adjuk fel karakteres célkitűzésünket, a
jelenleginél mindenképp kedvezőbb közlekedésbiztonságot. Hatással lehetünk továbbá
az utak állapotának javítására is, mivel a rosszabb állapotú útszakaszokról jelzéseket
küldünk az út kezelőjének, valamint jelzünk az elhasználódott, eltulajdonított táblák
mihamarabbi pótlására, ill. jelzéseket küldünk új táblák elhelyezésére is a
veszélyesebb útszakaszokra.

A közbiztonság érdekében tett intézkedéseink, tevékenységünk
meghatározó súlypontjai, célkitűzéseink
Igyekszünk több rendőrt vezényelni a közterületekre. Mindezek eredményeként az
intézkedési struktúránk pozitív irányú átrendeződését, a közösségi beállítódások
elmélyülését tapasztaltuk és várjuk a jövőben is.
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Az elmúlt évben is fokozott figyelmet fordítottunk a tanyaprogram végrehajtására,
különös tekintettel a téli hónapokra. A feladat végrehajtásához hatékony segítséget
kaptunk a Szeghalmi Polgármesteri Hivatal dolgozóitól is.
A rendőri intézkedéseink alapvetően célirányosak, hatékonyak, törvényesek,
szakszerűek, arányosak voltak. Végrehajtásuk kulturált formában történt.

A közterületi állomány főbb intézkedési mutatóinak alakulása 1998-2008. években
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A Szeghalmi Rendőrkapitányság minden munkatársa a jövőben is arra törekszik, azon
munkálkodik, hogy megfeleljen az elvárásoknak, folyamatosan javuló szolgáltatást —
biztonságot— nyújtson az itt élő és ide látogató állampolgárok számára.

Együttműködésünk

A közbiztonság közös érték és közös ügy, egyben közös produktum is. Állapota akkor
legkedvezőbb, ha a közösség minden szereplője hozzárendeli tevékenységét,
együttműködik a cél érdekében. Az együttműködésünk kiszélesedett úgy a lakossággal,
mint a köz biztonságáért tenni akaró civil és társadalmi szervezetekkel.
E szélesedő bázis teremtett alapot a kedvező eredményeknek, városunk megfelelő
közbiztonságának, ahol a közösség mértékadó többsége elítéli a normasértőket és
jogkövető magatartásával jó példával jár elöl.

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselőtestület!
Engedjék meg, hogy végezetül megköszönjem Szeghalom város Polgármesterének,
Képviselőtestületének és illetékességi területünk minden Lakosának a rendőrség 2009
évi eredményes munkájához nyújtott segítségét, melyet a jövőben is igénylünk.
Kérem, hogy tevékenységünket, közbiztonsági helyzetünket Önök is ítéljék meg és
észrevételeikkel, véleményeikkel járuljanak hozzá az előttünk álló feladatok sikeres
megvalósításához.

Szeghalom 2010. május 10.

Szalai Zoltán r. alezredes
kapitányságvezető
vissza a tartalomhoz

3. napirend

vissza a tartalomhoz

4. napirend
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2010.(…) önkormányzati rendelete
az állattartásról szóló 16/2005.(X.19.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Rendelet) módosításáról
(tervezet)
1.§.
A Rendelet 4.§.(2) bekezdésében meghatározott 1.számú melléklet
helyébe ezen rendelet melléklete lép.
2.§.
(1)
(2)

Ez a rendelet 2010.junius 1.-én lép hatályba.
Az állattartó az állatok számát a mellékletében meghatározott
számra -amennyiben azt meghaladja-a rendelet hatálybalépését
követő egy éven belül köteles az előirt mértékre csökkenteni.

Macsári József
Polgármester

Dr.Oláh Ernő
Címzetes főjegyző
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1 számú melléklet
A tartható állatok száma, és az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése,
bővítése esetén betartandó védőtávolságok
Állattartásra szolgáló épületek
védőtávolsága méterben meghatározva
A tartható állatok
száma (db)

Nagy testű állat esetén:
1-2 állatig
3-5 állatig
6-10 állatig
Közepes testű állat
esetén:
1-5 állatig
6-10 állatig
Kis testű prémes állat
esetén:
10 állatig
11-30 állatig
31-50 állatig
Baromfifélék
20 állatig
21-50 állatig
51-200 állatig

A telek
Lakó- Ásott Fúrott Csatla- Vízvezetéki
utcai
csaptól
épülettől kúttól kúttól
kozó
telekvízvezehatárától
téktől
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További idetartozó mellékletek a CD-n:
1. 041_terkep.pdf,
2. 042_terkep.pdf
vissza a tartalomhoz
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5. napirend
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

…/2010.(…) önkormányzati rendelete a helyi építési előírásokról
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az
épített környezet alakításáról és védelméről szóló1997. évi LXXVIII. törvény 6. §
(3) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Dél-alföldi Regionális
Államigazgatási Hivatal Állami Főépítész, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Dél-alföldi Iroda, a Békés Megyei Földhivatal, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Békéscsabai,
Békési, Szeghalomi Kistérségi Intézete, a Bács-Kiskun Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, a Békés Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Földművelésügyi Igazgatóság, a Békés Megyei
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság, a
Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Katonai Tervező Főcsoport
Főnökség, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóság, a Nemzeti
Hírközlési Hatóság Hivatala, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatal, a Magyar
Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, a Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Kirendeltsége Gyula
és a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével az
alábbiakat rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
Általános rendelkezések

A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet Szeghalom közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet felhasználni, telket kialakítani,
építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, alakítani, bővíteni, felújítani,
helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni
(a továbbiakban együtt: építési munka), valamint zöldfelületet alakítani és ezekre
hatósági engedélyt adni az általános érvényű hatósági előírásoknak és e rendelet
építési, zöldfelületalakítási és környezetvédelmi előírásainak megfelelően szabad.
(3) A helyi épitési szabályzatban (továbbiakban: HÉSZ) hivatkozott jogszabályok
jegyzékét az 1. számú függelék tartalmazza.
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Szabályozási elemek
2. §
A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a város külterületének 11 db
térképszelvényből álló 1:10 000 méretarányú szabályozási terve ( továbbiakban:SZÁ-1),
és a város belterületének 2 db térképszelvényből álló 1:5000 méretarányú szabályozási
terve (továbbiakban:SZÁ-2 ) felülvizsgálatával együtt lehetséges amelyek az alábbiak:
a) beépítésre szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,
b) beépítésre nem szánt területek lehatárolása és azok övezeti besorolása,
c) közterületek (utak) szabályozása,
d) védett és védőterületek lehatárolása, valamint a sajátos jogintézmények által
(tilalmak, helyi közút céljára történő lejegyzés, településrendezési
kötelezettségek) érintett területek lehatárolása.
MÁSODIK RÉSZ
I. fejezet
Környezetvédelem
1. Levegőtisztaság védelem
3.§.
(1) Levegőterhelés (emisszió) szempontjából a vonatkozó hatályos rendeletekben előírt
határértékeket

kell

alkalmazni5-9

.Légszennyezettségi

(imisszió)

határérték

szempontjából Szeghalom város területére a vonatkozó10 rendeletet figyelembe véve
az „F” zónacsoportra vonatkozó előírásokat kell irányadónak tekinteni.
(2) A levegő pollentartalmának csökkentése érdekében az ingatlan tulajdonosa köteles
az ingatlan gyomtalanítását rendszeresen elvégezni vagy elvégeztetni.
(3) A területen a létesítmények tervezésekor figyelembe kell venni az erre vonatkozó
rendelet11 védelmi övezetre vonatkozó előírásait.
(4) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezést vagy
határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő
lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.
(5) Légszennyező forrás létesítéséhez, rekonstrukciójához, illetve technológiájának
megváltoztatásához

egyéb

engedélyező

hatóság

hiányában

az

I.

fokú

környezetvédelmi hatóság engedélye szükséges.
(6) Környezeti hatásvizsgálat köteles létesítményre12 az építési hatósági eljárás csak
jogerős környezetvédelmi engedély birtokában indítható meg.
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2. Zajvédelem
4.§.
(1) Zajt, illetve rezgést előidéző üzemi, közlekedési, kulturális, szórakoztató, sport stb.
létesítmény, berendezés, technológia, telephely és egyéb, helyhez kötött külső
zajforrás létesítése esetén be kell tartani a vonatkozó rendelet4 követelményeit.
(2) Jelentős építési tevékenység esetén az illetékes zajvédelmi hatóságtól zajkibocsátási
határérték megállapítását kell kérni.
(3) Zajos ipari szolgáltató létesítmény létesítését csak a zaj- és rezgésvédelem
szabályozásáról szóló, a vonatkozó rendelet4 követelményei betartását igazoló
akusztikai szakvélemény alapján lehet engedélyezni, az üzembe helyezés során
méréssel kell igazolni a határértékek teljesítését.
(4) A tervezett területre kerülő létesítmények épülethatároló szerkezeteit úgy kell
megtervezni és megépíteni, hogy teljesüljenek a vonatkozó rendelet 4 belső terekre
vonatkozó követelményei.
5.§.
(1) A város területén úgy kell munkahelyeket létesíteni, hogy teljesüljenek a
munkavállalóknak a munka közben zajexpozíció okozta kockázatok elleni
védelméről” című rendelet13 előírásai.
(2) Amennyiben új létesítésű közlekedési út, vagy meglévő korszerűsített, útkapacitását
bővített út forgalma a környező területeken a megengedettnél nagyobb zaj- vagy
rezgésterhelést okoz, akkor a közút tulajdonosának a vonatkozó rendelet 4 szerint
gondoskodnia kell a környező területek védelméről.
(3) A létesítmények tervezésekor és megvalósításakor a környezeti zaj- és rezgés elleni
védelem egyes szabályairól szóló rendelet30 előírásait be kell tartani.
3. Talaj- és vízvédelem
6.§.
(1) A szabályozási területről szennyvizet elvezetni, illetve a területen elhelyezni csak a
hatályos előírások betartásával lehet.
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(2) Külterületen 500 m3 / év mennyiségnél nagyobb szociális jellegű szennyvíz
elhelyezésére – a vonatkozó előírások betartásával közműpótló – zárt tározó is
létesíthető, mely esetben az ide vonatkozó rendelet14 előírásait is figyelembe kell
venni. Az 500 m3 / év mennyiségnél kevesebb kommunális szennyvíz elhelyezése
engedélyezése jegyzői hatáskörbe tartozik. Szikkasztás

csak előtisztított

szennyvízre engedélyezhető.
(3) A szennyvíz szükség szerinti előtisztításáról az ingatlan tulajdonosa vagy használója
köteles gondoskodni. Szennyvízcsatornába csapadékvizet, csapadékvíz csatornába,
illetve árokba szennyvizet, állattartási hulladékot tartalmazó vizet még előtisztítás
után sem szabad bevezetni.15
(4) A létesítési engedélyezési eljárás során az engedélyesnek hitelt érdemlő módon
igazolnia kell, hogy a szennyvizét a hatályos jogszabályok betartásával el tudja
helyezni.
(5) Talajt és a felszín alatti vizet veszélyeztető tevékenységet csak megfelelő műszaki
védelmet biztosító vízzáró burkolattal ellátott aljzaton, külön jogszabály
rendelkezései szerint14 lehet végezni.
7.§.
(1) Új állattartási épületek építése esetén a trágya tárolására csak zárt
szivárgásmentes műtárgy engedélyezhető.
(2) A közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés létesítményeinél az
ide vonatkozó rendelet15 előírásait figyelembe kell venni.
(3) A csapadékvíz a szennyezett területről csak megfelelő előtisztítás után
bocsátható a befogadóba.
(4) A vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezésének elkerülése érdekében az
ide vonatkozó rendeletek16,31 előírásait kell figyelembe venni.
8.§.
(1) A szennyvízelvezetésnél és –tisztításnál a felszín alatti vizek védelméről szóló
rendelet értelmében17 figyelembe kell venni a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló és a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
szóló kormányrendeleteket.18-19 Szeghalom – ha egyedi lokális érzékenységi
vizsgálat nem készül – a „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területek
közé van sorolva.20
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(2) A

településen

keletkező

szennyvizek

és

szennyvíziszapok

esetleges

mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének kapcsán a vonatkozó rendelet 21
előírásait kell figyelembe venni.
(3) Mezőgazdasági eredetű folyékony hulladék (hígtrágya) kizárólag talajvédelmi
hatósági engedély birtokában juttatható ki termőföldre.
(4) Tilos kutakba bármilyen halmazállapotú hulladék, vagy szennyező anyag
bevezetése, elhelyezése.
(5) Az építési tevékenység során a talajvédelemre vonatkozó törvényi előírásokat
figyelembe kell venni.41
4. Hulladékkezelés
9.§.
(1) A szabályozási területen lévő ingatlanok használatakor keletkező hulladékokat
az ingatlan határán belül, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
(2) A kommunális jellegű hulladékok gyűjtését és elszállítását a kötelezően igénybe
veendő településtisztasági szolgáltatás keretén belül kell megoldani.
(3) A területen keletkező hulladékokkal kapcsolatban a vonatkozó törvények 24,25
valamint ezek végrehajtási utasításai szerint kell eljárni.
(4) A területen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban az ide vonatkozó
rendelet26 előírásai az irányadóak.
(5) A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét az önkormányzat által biztosítani kell az
SZA-1 jelű terven feltüntetett helyeken. 28
(6) A megszüntetett szilárd hulladéklerakó rekultivációja, utógondozása a
vonatkozó előírások szerint történjen.32
II. fejezet
Beépítésre szánt területekre vonatkozó előírások
1. Szeghalom beépítésre szánt területeire vonatkozó általános előírások
10. §
(1) A beépítésre szánt területek az 1. és 2. számú mellékletekben (SZÁ-1. és SZÁ-2.
tervlapok)

lehatároltak,

településrendezési

és

amelyeken
építési

építményt

követelményekről

elhelyezni
szóló

az

országos

253/1997.(XII.20.)

kormányrendelet (továbbiakban:OTÉK) és jelen előírásoknak megfelelően lehet. A
beépítésre szánt területek övezeti előírásait a 3. számú melléklet tartalmazza.
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(2) Beépítésre szánt területeken a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodni kell. A belvíz
által veszélyeztetett területeken építési engedély csak akkor adható ki, ha a területen
a belvíz elvezetésének a kiépítése megoldott, vagy akkor, ha az építési
engedélydokumentáció olyan műszaki megoldásokat tartalmaz, amelyekkel az
építményben a belvízkárok kialakulása megelőzhető. A belvízveszélyes területeken
a település belvízrendezési tervébe foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
(3) Építési használatuk általános jellege, valamint sajátos építési használatuk szerint a
következő terület-felhasználási egységekbe soroltak:
a) Lakóterület:
aa) Kisvárosias lakóterület – Lk.
ab) Kertvárosias lakóterület – Lke.
ac) Falusias lakóterület – Lf.
b) Vegyes terület:
ba) Településközpont vegyes terület – Vt.
c) Gazdasági terület:
ca) Kereskedelmi szolgáltató terület – Gksz.
cb) Ipari terület – Gip.
d) Különleges területek – K:
da) Különleges vegyes terület – Kv.
db) Szennyvíztelep működésére kijelölt terület – Ksz.
dc) Sportterület – Ksp.
dd) Hulladékudvar – Kh.
de) Mezőgazdasági üzemi területek – Kmü
df) Földgáz és kőolaj kutak – Kb

(4) A SZÁ-2. mellékleten az övezetet leíró kiegészítő jel az alábbiakat tartalmazza:
beépítési mód
max. építménymagasság (m)

max. beépítési %
min. telekterület (m2)

(5) Egy övezeten belül szomszédos új építménymagassága közötti különbség 1,5 m-nél
nagyobb nem lehet. Kivételt képez a gazdasági építmények technológiai
követelményéből adódó magasságkülönbség.
33

2. A beépítésre szánt területek zöldfelületeire vonatkozó előírások
11. §
(1) 10 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása –gyümölcsfa kivételével –
engedélyköteles.
(2) Bármilyen 30 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű fa kivágása csak a növény rossz
egészségi állapota vagy szükségszerű – más módon és helyen véghez nem vihető –
építési munka, illetve életveszélyes állapot megszüntetése érdekében történhet.
(3) Építés miatt kivágásra kerülő fát legalább a kivágott törzsátmérő mértékéig pótolni
kell. Az új fa min. 10/12 törzskörméretű legyen.
(4) Telken belül kivágott fa pótlását telken belül, közterületi fa pótlását közterületen
kell megvalósítani. Amennyiben a szükséges fapótlás már meghaladja a kötelező
mértéket, abban az esetben a pótlás további részét vagy az önkormányzat által
kijelölt területen (közpark, utcai fasor vagy egyéb közterületen) kell pótolni, vagy
pénzben meg lehet váltani a 7. sz. függelékben foglalt faérték-számítás szerint.
(5) A fa pótlási kötelezettsége vagy annak pénzbeli megváltása a fakivágási engedélyt
kérőt, ill. azt terheli, akinek érdekében a fakivágás történik.
(6) A fapótlás helyét, módját az építésügyi hatóság határozza meg. A fapótlás során
alkalmazandó fafajok listáját a 7. sz. függelék tartalmazza.
12.§.
(1) Facsonkolás, alakító metszés 20 cm-nél nagyobb törzsátmérőjű egyedi fán csak
életveszély elhárítása érdekében történhet, kertész szakember jelenlétében.
(2) Fasor alakító-, illetve egészségügyi metszését kizárólag szakember, illetve szakcég
végezheti.

13.§.
(1) A szabályozási tervben jelölt fasorok helyeit sem magas, sem mélyépítési
létesítményekkel elépíteni, a fasortelepítés helyét megszüntetni nem lehet.
(2) Közmű, elektromos és egyéb mély- és magasépítési munkák során a növényzetben
keletkezett kárra a faértékszámítás alapján az építésügyi hatóság megváltási árat
köteles kiszabni.
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14.§.
(1) Fa és cserje a következő előírások betartásával telepíthető:
a) kiskoronájú fa telekhatártól, épülettől min. 2,0 m-re,
b) közép- és nagykoronájú fa, fenyőféle telekhatártól, épülettől min. 3,5 m-re,
c) cserje és oszlopos örökzöld telekhatártól és épülettől min. 1,0 m-re.
(2) Utcai fasor a következő előírások betartásával telepíthető:
a) kiskoronás fa telekhatártól és épülettől min. 2,0 m-re,
aa) ajtó, ablak elé min. 2,5 m-re,
ab) kapubehajtótól min. 0,8 m-re,
ac) törzsmagasság min. 2,2 m,
b) középkoronájú fa telekhatártól és épülettől min. 2,5 m-re,
ba) ajtó, ablak elé min. 3,0 m-re,
bb) kapubehajtótól min. 1,0 m-re,
bc) törzsmagasság min. 2,2 m,
c) nagykoronájú fa, fenyőfélék telekhatártól és épülettől min. 3,0 m-re,
ca) ajtó, ablak elé min. 2,5 m-re (fasorban egységes törzsmagassággal),
cb) kapubehajtótól min. 1,5 m-re,
cc) lombhullató fa törzsmagasság min. 2,8 m.
(3) Bármely funkciójú telek és közterületen építés csak a csatlakozó közterületek
kertészeti rendezésével és kiépített gyalogos és gépjárműkapcsolat biztosításával
lehetséges.
(4) A beépítésre kerülő telekterület minimális zöldfelületi szintmutatójába csak a min.
0,6 m földtakarású területrészek, illetve a vízfelületek 50 %-a számítható bele.
(5) Közterületet bármilyen, a zöldfelületet érintő munka után kertészeti eszközökkel
rendezni kell.
3. Lakóterületek
Lakóterületre vonatkozó általános előírások
15. §
(1) A lakóterület elsősorban lakóépületek elhelyezésére szolgál.
(2) Lakóterületen az övezeti előírások betartásával is csak a terület terhelését
számottevően nem növelő gazdasági célú épület helyezhető el.
(3) Valamennyi lakóövezetben a kézműipari épületek és a kivételesen elhelyezhető
épületek-építmények elhelyezése csak elvi építési engedélyezési eljárást követően
engedélyezhető.
(4) Valamennyi lakóövezetben a zajterhelési határérték lakóterületekre vonatkozó
előírásait az épületek kialakításánál figyelembe kell venni .2
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(5) A lakóterületen az egyébként megépíthető lakásszám az építési telken csak akkor
helyezhető el, ha az egy lakásra jutó telek területe eléri a:
a) Kisvárosias lakóterületen a 250 m2 –t
b) Kertvárosias lakóterületen a 300 m2-t
c) Falusias lakóterületen a 350 m2-t

Lakóterületre vonatkozó részletes előírások
Kisvárosi lakóterület (Lk)
16. §
(1) A kisvárosi lakóterület a településközpont vegyes terület szomszédságában és a
városba érkező országos közutak városközponthoz közeli szakaszain fekvő sűrű
beépítésű, lakóépületek elhelyezésére szolgáló terület.
(2) A terület nem tagozódik alövezetekre.
(3) Az Lk övezet elsődlegesen lakóépületek elhelyezésére szolgál. A lakóépületek
földszintjein elhelyezhetők a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi,
szolgáltató és vendéglátó funkciók is.
Az övezet határain belül elhelyezhetők önállóan is az alábbi funkciójú épületek: a
lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyházi, oktatási,
egészségügyi és szociális épületek, sportlétesítmények, a terület rendeltetésszerű
használatát nem zavaró kézműipari épületek.
(4) Részletes építési előírások:
a) Új építési telek területe min. 600 m 2. Ezen belül a szélesség min. 14,0 m, a
mélység min. 25,0 m lehet. Nyeles telek is kialakítható. A telek belső
megközelítését biztosító „nyél” min. 4,50 m széles, és max. 50 m hosszú lehet.
A minimális telekméretek a nyeles telekre is kötelező érvényűek.
b) Beépítés új telekalakítás esetén oldalhatáron álló, magastetővel. Meglévő telken,
ahol a telek szélesség oldalhatáron álló beépítést nem tesz lehetővé, az előírt
telepítési távolság betartásával lehet ikres beépítés is.
c) Beépítettség max. 50 %.
d) Az építménymagasság min 4,50 m, max. 7,5 m, a 10. § (5) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével.
e) Az előkert mérete 5,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében,
ahhoz igazodva, ettől eltérő is lehet.
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f) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az előírt telepítési távolság
biztosításához szükséges értéknél.
g) Hátsókert 4,5 m, de nem lehet kevesebb a hátsókertre néző homlokzat
építménymagasságnál.
h) A telkek teljes közművesítettségét biztosítani kell, házi közműpótló műtárgy
csak a csatornázatlan helyeken ideiglenesen létesíthető a szennyvízcsatorna
megépítéséig.
i) Zöldfelület min. 20 %.
j) Szintterület sűrűség: 1,50

Kertvárosi lakóterület (Lke)

(1)
(2)
(3)

(4)

17. §
A kertvárosias lakóövezetbe kertes, kis lakossűrűségű városi lakóterület tartozik.
A terület nem tagozódik alövezetekre.
Az Lke övezet elsődlegesen lakások elhelyezésére szolgál, benne alapfokú ellátást
biztosító kereskedelmi-, vendéglátó-, illetve szolgáltató vagy egyházi és
egészségügyi célú, a rendeltetésszerű használatot nem zavaró kézműipari
létesítmény helyezhető el. Az övezetben a megengedett lakásszámot meg nem
haladó vendégszobaszámú kereskedelmi szálláshely kialakítható.
Telkenként csak egy, legfeljebb 4 db lakást tartalmazó lakóépület és egy másik, a
lakás kiegészítő helyiségeit magában foglaló épület helyezhető el.
Az övezet részletes előírásai az alábbiak:
a) Új telek területe min. 600 m2. Ezen belül a szélesség min. 16 m, a mélység min.
25 m lehet. Beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló, vagy
ikres, saroktelek esetén szabadonálló épület is elhelyezhető. Az előkert mérete
min.5, 00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében, ahhoz igazodva,
ettől eltérő is lehet.
b) Az előkert mérete 5,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében
ettől eltérő is lehet.
c) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az előírt telepítési távolság
biztosításához szükséges értéknél.
d) Hátsókert min 6,00 m
e) Beépítettség max. 30 %.
f) Építménymagasság lakásra min. 3, 5 m, max. 6, 5 m, egyéb épületre min. 2, 2 m,
max. 4, 5 m.
g) Teljes közművesítettség biztosítandó, ideiglenes közműpótlóként zárt
szennyvízgyűjtő létesíthető, ahol a szennyvízcsatorna még nem épült meg.
h) Zöldfelület min. 50 %.
i) Szintterület sűrűség: 0,60
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Falusias lakóterület (Lf)
18. §
(1) A falusias lakóterületbe tartozik a település történeti kialakulása miatt a lakóterület
többsége.
(2) A terület az alábbi alövezetekre tagozódik:
a) Lft – történeti szerkezetű övezet,
b) Lfsz – szabályos osztású övezet,
c) Lfr – szabálytalan osztású övezet,
d) Lfe – részletesen egyedileg szabályozott övezet.
(3) Valamennyi falusias lakóövezetben a szintterület sűrűség: 0,50
19.§.
(1) Az Lft a város történeti térszerkezetét leginkább hordozó szabálytalan szerkezetű
övezet. Elsődlegesen lakóépületek elhelyezésére szolgál, alapfokú ellátást biztosító
(csak lakóterületi: összvárosi vagy körzeti vonzat nélküli) kereskedelmi-,
vendéglátó-, illetve szolgáltató-, vagy egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális
célú, igazgatási és a rendeltetésszerű használatot nem zavaró kézműipari, gazdasági
és szálláshely építmény elhelyezhető. Telkenként legfeljebb két lakás helyezhető el,
a lakásokat egy épületben kell elhelyezni.
(2) Az Lft övezet részletes előírásai a következőek:
a) Új telek területe min. 500 m2. Ezen belül a szélesség min. 14 m, a mélység min.
30 m lehet. A minimális telekméretnél kisebb meglévő építési telkek a kialakult
jelenlegi beépítési állapot szerint a régi épületek bontása után újra beépíthetőek.
b) Beépítés oldalhatáron álló, az oldalkert mérete min. 4,5 m, az előkert mérete.
5,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében, ahhoz igazodva, ettől
eltérő is lehet.
c) Beépítettség max. 30 %.
d) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m,
max. 4,0 m.
e) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az előírt telepítési távolság
biztosításához szükséges értéknél.
f) Hátsókert min 6,00 m
g) Teljes közműbeépítés biztosítandó, ideiglenes közműpótlóként zárt
szennyvízgyűjtő létesíthető.
h) Zöldfelület min. 40 %.
(3) Az Lfsz szabályos osztású övezet elsődlegesen lakások elhelyezésére szolgál,
alapfokú ellátást biztosító kereskedelmi-, vendéglátó-, szolgáltató vagy egyházi-,
oktatási-, egészségügyi-, szociális célú, igazgatási és a rendeltetésszerű használatot
38

nem zavaró kézműipari, gazdasági és szálláshely rendeltetésű épület helyezhető el.
Telkenként legfeljebb 2 db lakás helyezhető el, a lakásokat egy épületben kell
elhelyezni. A lakásokat kiegészítő helyiségek (gépkocsitároló, műhely,
mezőgazdasági, üzemi épület) külön építményben is elhelyezhetők.
(4) Az Lfsz övezet részletes építési előírásai a következők:
a) Új telek területe min. 700 m 2. Ezen belül a szélesség min. 16,00 m, a mélység
min. 40 m.
b) Beépítés oldalhatáron álló, az oldalkert min. 4,50 m. Az előkert mérete 5,00 m,
amely kialakult utcaszakaszok beépítése esetében, ahhoz igazodva, ettől eltérő
is lehet.
c) Beépítettség max. 30 %.
d) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m,
max. 4,0 m.
e) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az előírt telepítési távolság
biztosításához szükséges értéknél.
f) Hátsókert min 6,00 m
g) Teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes jelleggel közműpótlóként zárt
szennyvíztároló létesíthető.
h) Zöldfelület min. 40 %.
20.§.
(1) Az Lfr szabálytalan osztású, kialakult beépítésű övezet, amely elsődlegesen lakások
elhelyezésére szolgál, alapfokú ellátást biztosító kereskedelmi-, vendéglátó-,
szolgáltató vagy egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális célú, igazgatási és a
rendeltetésszerű használatot nem zavaró kézműipari, gazdasági és szálláshely
rendeltetésű épület helyezhető el. Telkenként legfeljebb 2 lakás létesíthető, a
lakásokat egy épületben kell elhelyezni. A lakásokat kiegészítő helyiségek
(gépkocsitároló, műhely, gazdasági épület) külön építményben is elhelyezhető.
(2) Az Lfr részletes építési előírásai a következők:
a) Új építési telek területe min. 600 m2. Ezen belül a szélesség min. 14,00 m, a
mélység min. 35,00 m. A minimális telekméretnél kisebb építési telkek a
kialakult jelenlegi beépítettségi állapot szerint a régi épületek bontása után
beépíthetők.
b) A beépítés a kialakult helyzetnek megfelelően oldalhatáron álló, az oldalkert
mérete min. 4,5 m. Az előkert mérete min. 5,00 m, amely kialakult
utcaszakaszok beépítése esetében, ahhoz igazodva, ettől eltérő is lehet.
c) Beépítettség max. 30 %.
d) Építménymagasság lakásra és a közterülettel határos más célú épületekre
vonatkozóan min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m, max. 4,0 m.
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e) Az előkert mérete min. 5,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése
esetében ettől eltérő is lehet.
f) Az oldalkert mérete min 4,50 m, de nem lehet kisebb az előírt telepítési távolság
biztosításához szükséges értéknél.
g) Hátsókert min 6,00 m
h) Teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes jelleggel közműpótlóként
szennyvízgyűjtő létesíthető.
i) Zöldfelület min. 40 %.
21.§.
(1) Az Lfe szabálytalan osztású övezet a volt Érmelléki zártkertek helyén. Elsősorban
lakások elhelyezésére szolgál, alapfokú ellátást biztosító (csak lakóterületi:
összvárosi és körzeti vonzat nélküli) kereskedelmi-, vendéglátó-, szolgáltató vagy
egyházi-, oktatási-, egészségügyi-, szociális célú, igazgatási és a rendeltetésszerű
használatot nem zavaró kézműipari, egyéb gazdasági célú és szálláshely rendeltetésű
épület építhető. Telkenként legfeljebb 2 db lakás helyezhető el egy épülettömegben.
Ikres beépítésű telkek esetén csak egylakásos lakóépület építhető. A lakásokat
kiegészítő helyiségek (gépkocsitároló, műhely, mezőgazdasági, üzemi épület) külön
építményben is elhelyezhetők.
(2) Az Lfe övezet részletes előírásai a következők:
a) A jelenlegi tulajdonviszonyoknak megfelelően a zártkerti telekméretek az új
nyílcák szabályozási szélességének biztosításával megmaradnak minden olyan
esetben, ahol az övezeti előírások és az SZÁ-2 jelű szabályozási terv lakóépület
elhelyezését lehetővé teszi. Amennyiben a meglévő telekszélesség lakóépület
elhelyezésére nem alkalmas, az SZÁ-2 jelű terv szerinti telekalakítás után
építhető be az építési telek.
b) A beépítés csak az SZÁ-2 jelű terven építési telkenként előírtak szerint
oldalhatáron álló vagy ikres. Saroktelken és a telepítési távolság betartása
érdekében a feltüntetett telkeken szabadon álló is lehet.
c) Új építési telek területe min. 700 m2. Ikres beépítés esetén 500 m2. Ezen belül a
szélesség min. 14,00 m, ikres beépítésnél 10 m, a mélység min. 40,00 m.
d) Az előkert mérete 5,00 m.
e) Az oldalkert mérete min 4,5 m, ikres bépítésnél 3,00 m, de nem lehet kisebb az
SZ-1 jelű terven megadott értéknél.
f) Hátsókert min 6,00 m
g) A beépítettség max. 30 %.
h) Építménymagasság lakásra min. 3,5 m, max. 4,5 m, egyéb épületre min. 2,2 m,
max. 4,0 m.
i) Teljes közművesítés biztosítandó, ideiglenes jelleggel közműpótlóként zárt
szennyvíztároló létesíthető.
j) Zöldfelület min. 40 %.
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4. Vegyes terület
Településközpont vegyes terület (Vt)
22. §
(1) A településközponti vegyes terület elsődlegesen összvárosi, illetve körzeti szintű
intézmények elhelyezésére szolgál. A területen igazgatási-, közösségi-, iroda-,
kereskedelmi-, szolgáltató-, vendéglátó-, szálláshely-, egyházi-, oktatási-,
egészségügyi-, szociális-, sport létesítmények és lakások helyezhetők el.
(2) A terület alövezetekre tagozódik. Valamennyi övezetben az építménymagasság
maximum 12,5 m, szintterületsűrűség 2,4.
(3) A Vt-1 övezet a közvetlen városközpont területe.
(4) Az övezet építési előírásai a következők:
a) Új telek mérete min. 500 m2, ezen belül a szélesség min. 16,0 m, a mélység min.
35,0 m, a felsorolt három kritériumok közül legalább kettőt kötelezően be kell
tartani. Nyeles telek nem alakítható ki. A minimális telekméretnél kisebb építési
telkek a régi épületek bontása után újra beépíthetőek.
b) Beépítettség a kialakult állapot szerint oldalhatáron-, szabadon álló, vagy
zártsorú az építési szándék és funkció alapján az I. fokú építési hatóság előírása
alapján, a környezetben kialakult állapot szerint.. Az előkert méretét a kialakult
állapotnak megfelelően kell megállapítani.
c) Hátsókert min 6,00 m.
d) Beépítettség max. 60 %.
e) Építménymagasság min. 7,5 m, max. 12,5 m, az 10. § (5) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével.
f) Teljes közművesítés biztosítandó.
g) Zöldfelület min. 10 %.
h) A zajvédelmi határérték a lakóterületekre előírtakkal megegyezően kell
figyelembe venni 2.
5.Gazdasági terület
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz)
23. §
(1) A kereskedelmi és szolgáltató területen kizárólag kereskedelmi és szolgáltató
funkciójú épületek, az ezekhez tartozó irodák és raktárak, valamint parkolók
helyezhetők el.
(2) A terület az alábbi alövezetekre tagozódik:
a) Gksz-1 piaci övezet,
b) Gksz-2 kereskedelmi, szolgáltató övezet.
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(3) Valamennyi övezetben a szintterület sűrűség maximum 1,8.
(4) A Gksz-1 övezet kizárólag a piac működésére fenntartott terület, ahol csak
kereskedelmi és szolgáltató épületek helyezhetők el.
(5) A Gksz-1 övezet részletes építési előírásai a következők:
a) Beépítése az utcai fronton zártsorú,
b) Előkert 5,0 m.
c) Új telek nem alakítható ki.
d) Beépítettség max. 60 %.
e) Építménymagasság min. 3,0 m, max. 7,5 m.
f) A teljes közművesítés biztosítandó.
g) Zöldfelület minimum 20%.
h) Zajvédelmi határértéket a gazdasági területekre vonatkozó előírások szerint kell
figyelembe venni 2.
i) A Gksz-2 övezetben kereskedelmi és szolgáltató, valamint ezek működéséhez
szükséges iroda és raktár épület helyezhetők el.
(6) A Gksz-2 övezet részletes építési előírásai a következők:
a) Beépítése szabadon álló, az épület rendeltetésszerű használatához szükséges
parkolókat az építési telken kell kialakítani.
b) Új telek mérete min. 800 m2 , ezen belül a szélesség min. 18 m, a mélység
min. 40 m, a felsorolt kritériumok közül legalább kettő érvényesüljön.
c) Beépítettség max. 60 %.
d) Építménymagasság min. 3,5 m, max. 8,5 m.
e) Az előkert mérete min. 5,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése
esetében, ahhoz igazodva, ettől eltérő is lehet.
f) Az oldalkert mérete min 5,00 m, de nem lehet kisebb az előírt telepítési
távolság biztosításához szükséges értéknél.
g) Hátsókert min 6,00 m
h) Teljes közművesítés biztosítandó.
i) Zajvédelmi határértékeket a gazdasági területekre vonatkozó előírások
szerint kell figyelembe venni 2.
j) Zöldfelület min. 20 %.
Ipari gazdasági terület (Gip)
24. §
(1) Az ipari terület olyan gazdasági célú ipari és szolgáltató építmények elhelyezésére
szolgál, amelyek más beépítésre szánt területen nem helyezhetők el.
(2) Az ipari terület az alábbi övezetekre tagozódik:
a) Gip-1 meglévő ipari terület, amely lakóterülettel határos,
b) Gip-2 meglévő ipari terület és bővítése,
c) Gip-3 ipari park,
42

(3) Valamennyi övezetben a szintterület sűrűség maximum 1,5.
(4) Az ipari területeken üzemanyagtöltő állomás kialakítható.
(5) A Gip-1 ipari terület olyan ipari épületek elhelyezésére szolgál, amely nem jár
jelentős mértékű környezeti terheléssel vagy különlegesen veszélyes környezeti
kockázattal, és a terület lakóterülettel határos.

25.§.
(1) A Gip-1 övezet részletes építési előírásai:
a) Új telek mérete min. 800 m2, ezen belül a szélesség min. 18 m, a mélység min.
40 m, a felsorolt kritériumok közül legalább kettő érvényesüljön.
b) A belső szervizút min. szélessége 12,0 m.
c) Beépítés szabadon álló min. az építménymagasságnak megfelelő oldal-, elő- és
hátsókerttel, illetve a kialakult helyzet.
d) Beépítettség max. 50 %.
e) Építménymagasság min. 3,0 m, max. 12,0 m, amely a technológia függvényében
változhat, kémény max. 30,0 m.
f) Az előkert mérete min. 10,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése
esetében ettől eltérő is lehet.
g) Az oldalkert mérete min 6,00 m, de nem lehet kisebb az előírt telepítési távolság
biztosításához szükséges értéknél.
h) Hátsókert min 6,00 m
i) Teljes körű közművesítés közüzemi- vagy saját (technológiai vagy gazdasági
szükségszerűségből) hálózatról.
j) Zöldfelület min. 25 %.
k) A rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolókat az építési telken belül kell
kialakítani.
l) Zajvédelmi határértéket a gazdasági területekre vonatkozó előírások szerint kell
figyelembe venni 2.
m) Terepszint alatti létesítmény nem korlátozott.
(2) A Gip-2 ipari övezet a meglévő iparterületek, vagy azok bővítésére szolgáló
területei.
(3) A Gip-2 övezet részletes építési előírásai az alábbiak:
a) Új telek mérete min. 800 m2, ezen belül a szélesség min. 18 m, a mélység min.
40,0 m, a felsorolt kritériumok közül legalább kettő érvényesüljön.
b) A belső szervizút szélessége min. 12,0 m.
c) Beépítés szabadon álló min. az építménymagasságnak megfelelő oldal-, elő- és
hátsókerttekkel, illetve a kialakult helyzet.
d) Beépítettség max. 50 %.
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e) Építménymagasság min. 3,0 m, max. 12,0 m, amely a technológia függvényében
változhat, kémény max. 35,0 m.
f) Az előkert mérete min. 10,00 m, amely kialakult utcaszakaszok beépítése
esetében ettől eltérő is lehet.
g) Az oldalkert mérete min 6,00 m, de nem lehet kisebb az előírt telepítési távolság
biztosításához szükséges értéknél.
h) Hátsókert min 6,00 m
i) Teljes körű közművesítés közüzemi, vagy saját (technológiai vagy gazdasági
szükségességből) hálózatról.
j) Zöldfelület min. 25 %, a zöldfelület min. 50 %-a lombkoronával, vagy ha erre
nincs lehetőség, 80 % cseréjével fedett legyen.
k) A rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolókat az építési telken kell
kialakítani.
l) Zajvédelmi határérték a gazdasági területekre vonatkozó előírások szerint kell
figyelembe venni 2.
m) Terepszint alatti létesítmény nem korlátozott.
(4) A Gip-3 jelű övezet az ipari park területe. Az ipari jellegű épületeken kívül a
szociális ellátást biztosító épületek – csak elvi építési engedélyezési eljárást
követően – is elhelyezhetők.
(5) A Gip-3 jelű övezet részletes előírásai a következők:
a) Ipari területre vonatkozóan a 25. § (3) bekezdésében foglaltak ebben az
övezetben is kötelező érvényűek.
b) Szociális épületek elhelyezésére vonatkozó előírásokat az elvi építési
engedélyezés során a mindenkori szakhatósági előírások figyelembevételével
kell megadni.
6.Különleges terület (K)
26. §
A különleges területekbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő
építmények különlegessége miatt a 15-24. §-ok szerinti területektől eltérő egyedi
szabályozást igényelnek. Szeghalom területén az alábbi különleges területek vannak:
Különleges vegyes területek
27. §
(1) Különleges vegyes terület, amely az alábbi övezetekre tagozódik:
Kv-1 egyházi terület,
Kv-2 egészségügyi terület.
(2) A Kv-1 egyházi területbe az 1.017 helyrajzi számú ingatlanok tartoznak, részletes
szabályozási előírásai:
a) Csak egyházi funkcióval hasznosítható.
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b) A telek nem osztható meg, telekhatár-módosítás végezhető.
c) Beépítettség max. 40 %.
d) Zöldterületi mutató min. 45 %, a zöldfelület min. 50 %-a lombkoronával fedett
kell legyen.
(3) A Kv-2 egészségügyi terület az 529/1. helyrajzi számú ingatlanra vonatkozik,
részletes előírásai:
a) Beépítettség max. 40 %.
b) Építménymagasság min. 2,5 m, max. 9,5 m.
c) Beépítés szabadon álló.
d) Teljes közművesítés biztosítandó.
e) Zöldfelület min. 40 %, a zöldfelület min. 30 %-a lombkoronával fedett legyen.
f) Szintterület sűrűség maximum 1,2.
Szennyvíztisztító területe
28. §
(1) A Ksz a folyékony kommunális hulladékok kezelésére szolgáló szennyvíztelep
övezete. Rajta csak a szennyvíz kezelésével kapcsolatos építmények és műtárgyak
helyezhetők el.
(2) A Ksz övezet részletes építési előírásai:
A telek tovább nem osztható.
Beépítés szabadon álló min. az építménymagasságnak megfelelő oldal-, elő- és
hátsókerttel.
Beépítettség max. 40 %.
Építménymagasság min. 2,0 m, max. 12,0 m, amely a technológia függvényében
változhat, kémény max. 20,0 m.
Zöldfelület min. 40 %, a zöldfelület 60 %-a lombkoronával, vagy ha erre nincs
lehetőség, 70 %-ig cserjével fedett legyen.
A telep 500 m-es környezetében lakóépület nem, egyéb építmény csak szakhatósági
hozzájárulás alapján építhető.
Szintterület sűrűség maximum 0,6.

Városi sporttelep területe
29. §
(1) A Ksp övezet a városi sporttelep területe, azon csak a sporttelep rendeltetésszerű
üzemeltetéséhez szükséges épületek és műtárgyak helyezhetők el.
(2) Az övezetben telekmegosztást csak a város műszaki infrastruktúra működtetéséhez
elengedhetetlenül fontos építmények és műtárgyak elhelyezésére lehet engedélyezni,
de a kialakított új telek mérete nem lehet nagyobb 250 m2-nél.
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(3) A Ksp övezet részletes építési előírásai:
a) Az övezetben csak sportlétesítmény és egylakásos szolgálati lakást tartalmazó
lakóépület helyezhető el.
b) A telek az (1) bekezdés kivételével tovább nem osztható.
c) Beépítés szabadon álló min. az építménymagasságnak megfelelő elő-, oldal- és
hátsókerttel.
d) Beépítettség max. 25 %.
e) Legkisebb zöldfelület min.: 50%
f) Építménymagasság min. 3,0 m, max. 12,0 m az övezet funkciójának
megfelelően.
g) szintterület sűrűség maximum 0,5.
Huladékudvar területe
30. §
(1) A Kh övezet a hulladékudvar, valamint az állati tetemek átmeneti elhelyezésére és a
komposzttelep kialakítására kijelölt övezet.
(2) Az övezetben csak a telep rendeltetésszerű használatához szükséges építmények és
műtárgyak helyezhetők el.
(3) A Kh övezet részletes építési előírásai:
a) Beépítés szabadon álló min. 10-10m elő-, oldal- és hátsókerttel.
b) Beépítettség max. 10 %.
c) Építménymagasság min. max. 7,5 m az
d) szintterület sűrűség maximum 0,3.
e) Legkisebb zöldfelület min.: 40%
f) A telepet kerítéssel kell körülvenni.
g) A telep környezetét a telek területén kialakított 30,00 m szélességű
védőfásítással kell ellátni.
Mezőgazdasági üzemi területek
31. §
Kmü – mezőgazdaság ipari jellegű telephelyek és a nagyüzemi állattartás övezete.
Ebben az övezetben a mezőgazdasági termeléssel, feldolgozással kapcsolatos
tevékenységek számára létesíthetők épületek, műtárgyak és föld alatti létesítmények.
Az övezetben a rendeltetésszerű használathoz elengedhetetlen szociális
létesítmények és szolgálati lakások létesíthetők.
A létesités feltételei:
a) A telek csak min. 2.500 m2 területtel alakítható ki, min 30,00 m szélességgel és
50,00 m mélységgel.
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b) Beépíthetőség max. 40 %.
c) Építménymagasság max. 7,5 m, amely gazdasági épületek esetében a
technológia függvényében nagyobb is lehet.
d) Az építményeket szabadonállóan kell elhelyezni a telekhatártól min. 10,0 m-es
távolságra.
e) Zöldfelületi fedettség min. 30 %, a zöldfelület min. 50 %-a lombkoronával fedett
legyen.
f) Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védőtávolság kijelölés
köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési eljárás
keretében erről egyedileg intézkedik.
g) szintterület sűrűség maximum: 1,0.
Földgáz és kőolaj kutak
32. §
A Kb jelű övezetekben csak a kitermeléshez szükséges építmények és berendezések
helyezhetők el az alábbiak szerint:
a) Beépítettség max. 40 %.
b) Legkisebb zöldfelület min.: 40 %
c) szintterület sűrűség maximum 2,0.
III. fejezet
Beépítésre nem szánt területek
1.Erdő- és zöldterületek
33. §
(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület, az erdőterület az erdő
céljára szolgáló terület.
(2) A zöld- és az erdőterület az alábbi övezetekre tagozódik:
a) Z közpark,
b) Zr a rehabilitációra kijelölt zöldterület,
c) Ev a védelmi erdő övezete,
d) Eg a gazdasági erdő övezete.
e) Egk a korlátozott funkciójú gazdasági erdők övezete.
34.§.
(1) A Z jelű övezet a közparkok területe. Állandóan növényzettel fedett terület, amelyen
csak a pihenést, testedzést, fenntartást szolgáló építmények és műtárgyak
helyezhetők el, az alábbiak szerint:
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(2)
(3)

(4)

(5)

a) Az övezetben zöldfelület-csökkenéssel járó átépítés, bővítés a zöldfelületi
funkció megtartásával történhet.
b) Reklám és (nem az övezeti funkciót kiegészítő) hirdetőtábla az övezetben és
annak 20 m-es körzetében nem helyezhető el.
A Zr övezet rehabilitációra kijelölt különleges terület. A város szabadidőparkjának
területe, amelyre részletes szabályozási tervet kell készíteni.
Az Ev jelű övezetbe tartoznak a védelmi funkciójú védett és védőerdők. Ebben az
övezetben építményt elhelyezni nem lehet. Benne csak a város műszaki
infrastruktúrájának működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges műtárgyak
helyezhetők el.
Az Eg a gazdasági erdő övezete, amely a meglévő erdőterületek és azok bővítésére
szolgáló területek övezete ahol:
a) Kizárólag az erdő rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen, vagy ahhoz
kapcsolódó épület helyezhető el, a 10 ha-nál kisebb erdőterület nem építhető be.
b) Beépítettség max. 0,5 %.
c) Építménymagasság max. 4,5 m.
d) A közművesítettség értéke egyedileg határozandó meg.
Az Egk jelű övezetbe tartoznak az árvízvédelmi vésztározó és árvízvédelmi szükség
tározó területén lévő meglévő és tervezett gazdasági erdők. Ebben az övezetben
építési tevékenység a korábban elrendelt építési tilalom miatt nem végezhető.

2.Mezőgazdasági területek

(1)

(2)

(3)
(4)

35. §
A mezőgazdasági területek a növénytermesztés, az állattenyésztés és a halászat,
továbbá az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás építményei
elhelyezésére szolgáló terület. Az övezetben létesíthetők gazdasági utak, vonalas
infrastruktúra létesítmények és az üzemeltetésükhöz elengedhetetlenül szükséges
üzemi építmények és műtárgyak is.
A tulajdonosok érdekében létesített utak szélessége nem lehet kisebb 12,0 m-nél és
legalább az út egyik oldalán fasort kell ültetni. Az út létesítésének és a fasor
ültetésének költsége azt, vagy azokat terheli, akik érdekében az út létesül.
Mezőgazdasági övezetekben építményt elhelyezni csak az OTÉK-ban foglaltaknak
megfelelően lehet.
A több önálló helyrajzi számú telekből alkotott birtoktest figyelembevételével
létrehozott birtokközpontok önálló övezetet képeznek, melyek rendezési tervi
ábrázolás mellőzésével jelen helyi építési szabályzat részletes előírásai szerint
alakíthatók ki, elvi építési engedély alapján.
A már meglévő birtokközpontokat a rendezési terv jövőbeni módosításánál,
felülvizsgálatánál ábrázolni kell.
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(5) A birtokközpont beépíthetőségének megállapításánál más közigazgatási területen
lévő telek csak akkor számítható be, ha annak tulajdonjogát is igazolja a kérelmező.
Több tulajdonos esetén csak valamennyi tulajdonos együttesen benyújtott kérelmére
alakítható ki birtokközpont vagy kiegészítő központ.

(1)
(2)

(3)

(4)

36.§.
Korlátozott funkciójú és a védendő tájhasználatú mezőgazdasági övezetekben
birtokközpont vagy kiegészítő központ nem alakítható ki.
A mezőgazdasági rendeltetésű területek az alábbi övezetekre tagolódnak:
a) Általános mezőgazdasági övezetek:
aa) Má-1 – szántóterületek övezete.
ab) Má-2 – korlátozott funkciójú szántóterületek övezete.
ac) Má-3 – védendő tájhasználatú szántóterületek övezete
ad) Má-gy1 – gyepterületek övezete
ae) Má-gy2 – korlátozott funkciójú gyepterületek övezete
af) Má-gy3 – védendő tájhasználatú gyepterületek övezete
b) Kertes mezőgazdasági övezetek:
ba) Mk-1 – kertes mezőgazdasági övezet.
bc) Mk-2 – korlátozott funkciójú kertes mezőgazdasági övezet.
Az övezetek részletes előírásai a következők.
Má-1 – a nagyüzemi és az egyéni gazdálkodás számára biztosított szántóterületek
övezet. Az övezetben csak mezőgazdasági tevékenység folytatható. Az övezet
telkein – a beépíthetőségi korlátok mértékéig – max. két lakásos lakóépület,
továbbá a gazdálkodáshoz szükséges gazdasági épületek helyezhetők el az alábbiak
szerint:
a) Beépíthetőség max. 3 %.
b) Építménymagasság max. 5,5 m, gazdasági épület esetében a technológia
figyelembevételével indokolt esetben ennél több is lehet.
c) Az építményeket szabadon állóan kell elhelyezni, a telekhatártól mért minimális
távolság 10,0 m.
d) Terepszint alatti létesítmények a talajvízviszonyok figyelembevételével
elhelyezhetők.
e) Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védőtávolság kijelölés
köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési eljárás
keretében erről egyedileg intézkedik.
Má-2 – a korlátozott funkciójú szántóterületek övezete. A Sebes-Körös és Berettyó
által közbezárt árvízvédelmi szükségtározók területén lévő-, valamint a LINEÁR
öntözőrendszerrel ellátott szántóterületek, ahol:
a) Az árvízvédelmi szükségtározók területén építési tevékenység a korábban
elrendelt építési tilalom miatt nem végezhető.
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b) Az öntözött területeken csak az öntözéshez szükséges technológiai építmények
és berendezések helyezhetők el.
(5) Má-3 – a védendő tájhasználatú szántóterületek övezetében építmény csak a
természevédelmi szakhatóság hozzájárulásával helyezhető el. Építmények
elhelyezésénél ebben az övezetben is alkalmazni kell a (3) bekezdésben foglalt
előírásokat.
37.§.
(1) Má-gy1 – gyepterületek övezete. Az övezetben csak állattartási tevékenység
folytatható. Az övezet telkein lakóépület nem építhető, csak a gazdálkodáshoz
szükséges gazdasági épületek helyezhetők el az alábbiak szerint:
a) Beépíthetőség max. 3 %.
b) Építménymagasság max. 3,5 m, gazdasági épület esetében a technológia
figyelembevételével indokolt esetben ennél több is lehet.
c) Az építményeket szabadon állóan kell elhelyezni, a telekhatártól mért minimális
távolság 10,0 m.
d) Terepszint alatti létesítmények a talajvízviszonyok figyelembevételével
elhelyezhetők.
e) Ha a létesíteni kívánt gazdasági épület funkciója alapján védőtávolság kijelölés
köteles, akkor az I. fokú építési hatóság az építési engedélyezési eljárás
keretében erről egyedileg intézkedik.
(2) Má-gy2 – korlátozott funkciójú gyepterületek övezete. A Sebes-Körös és Beretttyó
által közbezárt árvízvédelmi szükségtározók területén lévő gyepterületek Az
árvízvédelmi szükségtározók területén építési tevékenység a korábban elrendelt
építési tilalom miatt nem végezhető.
(3) Má-gy3 – védendő tájhasználatú gyepterületek övezetében építmény csak a
természetvédelmi szakhatóság hozzájárulásával helyezhető el. Építmények
elhelyezésénél ebben az övezetben is alkalmazni kell a (1) bekezdésben foglalt
előírásokat.
38.§.
(1) Mk –1 kertes mezőgazdasági övezet, ahol:
a) Az övezetben lévő telkek csak növénytermesztési céllal hasznosíthatók.
b) Az 1.500 m2-t meghaladó területű telken a telek rendeltetésszerű használatához
nélkülözhetetlen gazdasági épület létesíthető.
c) Az övezetben lakóépület nem létesíthető.
d) Beépítettség max. 3 %.
e) Építménymagasság min. 2,5 m, max. 3,5 m.
f) Az épületet szabadonállóan kell elhelyezni, a telekhatártól min. 3,0 m
távolságban.
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(2) Mk –2 korlátozott funkciójú kertes övezet. A Sebes-Körös és Berettyó által
közbezárt árvízvédelmi szükségtározók területén lévő kertek területe. Ebben az
övezetben építési tevékenység a korábban elrendelt építési tilalom miatt nem
végezhető.

3. Közlekedési és közmű területek
39. §
(1) KÖ – Közlekedési területek.
A közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület az országos és a helyi közutak,
a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem
minősülő telkeken megvalósulók kivételével –, a járdák és a gyalogutak, mindezek
csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, a
közforgalmú vasutak, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek
elhelyezésére szolgál.
(2) A közlekedési területek az alábbiak:
a) Köu – közúti közlekedési területek.
b) Kök – vasúti közlekedési területek.
c) Köl – légi közlekedési területek.
(3) Köu – Közúti közlekedési terület.
A szabályzat szempontjából a település közhasználatra szánt részeként (közterület)
kell kezelni minden olyan közhasználatra szolgáló területet, amelyet a
rendeltetésének megfelelően bárki használhat és amelyet az ingatlan-nyilvántartás is
közterületként tart nyilván ,ahol:
a) Külterületen a gyűjtőúttal vagy annál magasabbrendű utakkal határolt területen
belüli, a szabályozási terven nem szabályozott köz- és magánutak szélességét a
funkcionális igények alapján kell meghatározni, de az nem lehet kevesebb 8,0
m-nél.
b) A közterületek és azon belül a közlekedési területek összefüggő hálózatot kell
alkossanak.
c) Magánút csak közúthoz csatlakoztatható és közlekedési területen létesíthető.
d) Magánút lakóterületen csak szabályozási terv alapján alakítható ki és műszaki
paramétereit elvi engedélyben kell megállapítani.
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e) A közlekedési terület övezeteinek területén építmény részleges közművesítéssel
is elhelyezhető.
f) A közlekedési utak (közutak, kerékpár- és gyalogutak, sétányok, közös
kerékpár- és gyalogutak, gépjármű parkolók, buszmegállóhelyek stb.) terepszinti
magassági elrendezését, valamint a felszíni és felszín alatti vizek megfelelő és
biztonságos elvezetését, és a közművek elhelyezését biztosítani kell.
g) Az utak (közutak, kerékpár és gyalogutak, turista utak parkolók, buszmegállók,
kapubejárók stb.) és a terepszint magassági elrendezését úgy kell kialakítani,
hogy:
ga) azokról a telkek, műtárgyak és útkapcsolatok biztonságos megközelítése,
gb) az ott összegyűlő csapadékvíz biztonságos elvezetése,
gc) a közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, továbbá
gd) a vonatkozó hatályos jogszabályokban, rendeletekben előírt feltételek,
jellemzők megvalósítása biztosítható legyen.
ge) a közlekedő járművek, személyek, gépi és állati erővel vontatott járművek
közlekedés biztonsága biztosított legyen, magán és közérdeket ne sértsem.
gf) látvány és esztétikai szempontból illeszkedjen környezetéhez
h) A közlekedési területeken belül, vonalas létesítményeket, műtárgyakat,
közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat, fényreklámokat, térfigyelő
rendszereket, közterületi gépészeti berendezéseket, közterületi építményeket,
növényzetet, közterületi bútorokat úgy kell elhelyezni, hogy azok fényei,
méretei az előírásokban rögzített és szabályozott szabad látótávolságot,
kanyarodási, észlelési, látótávolságot, megállási látótávolságot, az útfelületek,
útburkolati jelek és a KRESZ jelzőtáblák, valamint a kötöttpályás közlekedési
jelzések láthatóságát ne zavarják.
i) A közüzemi közművek megfelelő elhelyezése, bővíthetősége továbbá
karbantarthatóság, hibaelhárítása, kárelhárítás vagyon és életmentés a vonatkozó
hatályos jogszabályokban, rendeletekben előírt feltételek, előírások, jellemzők
megvalósítása biztosítható legyen.
j) Egyirányú forgalmú út megtartása szükséges a Bethlen G. utcában, és a Bocskai
István utca egy szakaszán, a kialakult szabályozási szélesség megtartása mellett.
A Dózsa Gy. utca, Szabadság tér, Hunyadi J. utca, Bocskai utca, Baross utca,
Széchenyi utca, Kossuth tér, Ady E. utcák által határolt területre a részletes
szabályozási terv kidolgozása szükséges a meglévő, kialakult szabályozási
szélesség megtartása mellett.
k) A közterületi bútorozás csak egységes, ízléses, a városképbe illeszkedő és
hangulatú lehet.
l) A közlekedési területen az OTÉK-ban a megfelelő szakaszban felsorolt
építmények helyezhetők el:
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la) a közúti közlekedést szolgáló országos fő- és mellékutak, összekötőutak,
települési gyűjtőutak, kiszolgáló utak.
lb) tömegközlekedést szolgáló létesítmények,
lc) vasúti közlekedést szolgáló létesítmények,
ld) kerékpáros és gyalogos közlekedést szolgáló létesítmények,
le) gazdasági területeket kiszolgáló közlekedési létesítmények (szervizutak,
dűlőutak).
(4) Kök – Vasúti közlekedési területek.
Védőtávolsága 50 m. A szabályzat szempontjából állami (kincstári) vagyonkezelésű
és MÁV Rt vagyonkezelésű területek alkotják (továbbiakban MÁV Rt területek),
mely területek nem a város közhasználatú részeként kezelendők, mely ingatlanok az
ingatlan-nyilvántartásban is állami (kincstári) és MÁV Rt területként vannak
nyílvántartva.
A MÁV Rt területét érintő vagy azt térszinten, térszint felett vagy térszint alatt
keresztező létesítmények elhelyezéséhez (közút, kerékpárút, gyalogút, közmű,
közműpótló, vízépítési létesítmény, műtárgy stb.) a vonatkozó rendeletek 40 az
irányadók, és a vasút üzemeltetői, tulajdonosi és kezelői hozzájárulása szükséges.
(5) Köl – Légi közlekedési terület: a település külterületén lévő mezőgazdasági leszálló
pálya Védőterület nincs előírva.
A területen építményt elhelyezni csak a Légügyi Hatóság hozzájárulásával lehet,
előzetes elvi engedély beszerzése után. Az akadálysíkok méreteit a tervek
tartalmazzák.
(6) Közúti közlekedési területek – Köu övezetei:
a) Köu-1 – Országos főutak külterületi szakasza.
Szabályozási szélesség új útpálya esetén min. 40 m.
Védőtávolság az úttengelytől 50-50 m, ezen belül minden létesítményhez a
közútkezelő és vagyonkezelő hozzájárulása, engedélye szükséges. A
szabályozási szélesség kialakult.
b) Országos főutak és országos mellékutak területén elhelyezhető külterületi
kerékpárutak elhelyezését biztosító területek ( szerkezeti szélesség ). Nem önálló
övezetek.
A kerékpárutak kiépítéséhez szükséges szabályozási szélesség az országos
mellékutak szabályozási szélességén belül min. 5,30 m. ( 2,70 m kerékpárút +
2x0,50 m padka + 1,60 m csapadékvíz elvezetés ). Megvalósításuk az országos
közutakra és kerékpárutakra vonatkozó előírások alapján, a közútkezelő, közút
üzemeltető és a közlekedési hatóság hozzájárulásaiban foglaltak alapján
történhet. Vasúti szintbeli átvezetés esetén a vasút üzemeltető hozzájárulása is
szükséges.
c) Köu-2 – Országos mellékutak (összekötőutak) külterületi szakasza.
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d)
e)

f)

g)

h)

Szabályozási szélesség új létesítmény esetén min. 30,0 m. Védőtávolság az
úttengelytől 50-50 m, ezen belül minden létesítményhez a közútkezelő és
vagyonkezelő hozzájárulása, engedélye szükséges.
Köu-3 – Országos főutak (települési főutak) átkelési szakaszai.
Szabályozási szélesség kialakult.
Köu-4 – Országos mellékutak (összekötőutak, települési főutak) átkelési
szakaszai.
Szabályozási szélesség kialakult .
Köu-6 – Tervezett gyűjtőút hálózat: a meglévő kiszolgáló utak átminősítése
gyűjtőúttá, és új gyűjtő út
Szabályozási szélesség 22,0 m.
A kialakult utak esetén – ott, ahol a meglévő közlekedési területek méretei
szabályozási szélessége csak aránytalan ráfordítás mellett növelhetők az
egyébként indokolt méretre – a biztonságos közlekedés feltételeit
forgalomtechnikai eszközökkel (küszöb, műszaki zár stb.) vagy
forgalomkorlátozásokkal (súly, méret, sebesség, időszak stb.) kell biztosítani.
Szeghalom várost Északról félkörben a 47 j. úttól a tervezett M 47 j. útig 10
éves távlaton kívüli önkormányzati megkerülő út épüljön, az ipari övezetek, a
meglévő országos fő és mellékút hálózatok összekötése, valamint a belterület
tehermenetsítése céljából.
Szabályozási szélesség 22,0 -25,0 m. figyelemmel a tévlati kerékpáros hálózat
és a A tervezett nyomvonalak a Kutasi és Halaspuszati árvízi szükségtározó
területét érintik. Terevezett burkolat szint a mértékadó elöntési vízszint + 1,00
m. A töltésbe árvízi nyiladékot kell építeni a tározók területén.
Belterületi kerékpárutak.
Szerekezeti szélesség min 3,7 m. ( kerékpárút min 2,70 m + 2x 0,50 m padka ).
A kerékpárutak kiépítéséhez szükséges szabályozási szélesség 3,60 m a
belterületi utak szabályozási szélességén belül. Nem önálló övezetek.
A kialakult szabályozási szélességű utak esetén – ott, ahol a meglévő
közlekedési területek méretei csak aránytalan ráfordítás mellett növelhetők
(kerékpárút építése esetén) az egyébként indokolt méretre – a biztonságos
közlekedés feltételeit forgalomtechnikai eszközökkel (küszöb, műszaki zár,
kiemelt szegély, kerékpárforgalmi korlát stb.) vagy forgalomkorlátozásokkal (a
meglévő utaknál súly, méret, sebesség, időszak, terelősziget stb.) kell biztosítani.
Köu-7-9 – Belterületi – külterületi mezőgazdasági, ipari, magán kiszolgáló utak.
Szabályozási szélesség min. 12,0 m.
A kialakult utak esetén – ott, ahol a meglévő közlekedési területek méretei csak
aránytalan ráfordítás mellett növelhetők az egyébként indokolt méretre – a
biztonságos közlekedés feltételeit forgalomtechnikai eszközökkel (küszöb,
műszaki zár stb.) vagy forgalomkorlátozásokkal (súly, méret, sebesség, időszak
stb.) kell biztosítani.
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Szeghalom külterület Péter András síremlék szabályozási szélesség 12,0 m.
A tervezést az országos közutakra vonatkozó tervezési előírások alapján és a
közútkezelő, közút üzemeltető és a helyi NKH elvi engedélyeiben és
hozzájárulásaiban kell elvégezni. Burkolatszélesség min. 6,50 m, a jelenlegi
kialakult szabályozási szélesség megtartása mellett.
i) Köu-10 – Belterületi kiszolgáló ( lakó ) utak.
Szabályozási szélesség min. 12,0 m. Egyoldalas beépítésnél 10,0 mA kialakult
utak esetén – ott, ahol a meglévő közlekedési területek méretei csak aránytalan
ráfordítás mellett növelhetők az egyébként indokolt méretre – a biztonságos
közlekedés feltételeit forgalomtechnikai eszközökkel (küszöb, műszaki zár stb.)
vagy forgalomkorlátozásokkal (súly, méret, sebesség, időszak stb.) kell
biztosítani.
A burkolat keresztirányú lejtése egyirányú lehet. A csapadékvíz elvezetés a
mélypontba tervezendő, amely az út és a gyalogos sáv között jön létre. A
burkolatokat a csapadékvíz elvezető rendszer irányába kell lejtetni. Burkolat
szélessége min 4,50 m legyen.
j) Külterületi településeket összekötő védőtöltésen létesülő turisztikai
kerékpárutak.
Szabályozási szélesség 5,0 m.
Berettyó völgye kerékpárút: Körösladány-Szeghalom-Berettyóújfalu, Berettyó
gát. Nem önálló övezetek.
A tervezés során közlekedési hatósággal és az érintett vízügyi igazgatóságokkal
történő egyeztetés szükséges. Önálló autóbuszmegálló vagy –forduló.
A tervezést az országos közutakra vonatkozó tervezési előírások alapján, a
közútkezelő, közút üzemeltető és a területi közlekedési hatóság
hozzájárulásaival kell elvégezni. A 2625. hrsz. Terület közlekedési területté
minősítésével a szabályozási szélesség a megálló és buszforduló kialakításához
biztosított.

4.Vízgazdálkodási területek
40. §
(1) Az OTÉK előírása szerint: „A területen építményt elhelyezni csak a külön
jogszabályokban foglaltak szerint lehet.” 3
(2) A vízgazdálkodási védősávok a mederéltől számítva:
a.) Állami kezelésű csatatornák esetében a mederéltől – 6 m
b.) Társulati és önkormányzati kezelésű csatatornák esetében a mederéltől – 3 m
(3) Árvízvédelem és folyamszabályozás előirásai:
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a.) A védművek mentén a 10 m széles védősávot kell tartani
b.) A körömponttól 10,00 m szélességben építési tilalmat kell biztosítani.
c.) Az árvízvédelmi földmű és fal mentén a hullámtéren a vízoldali töltésláb
vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig 110 m-en belül anyaggödröt,
munkagödröt nyitni, szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a
fedőréteg

tartós

eltávolításával

járó

tevékenységet

folytatni

csak

a

környezetvédelmi és vízügyi igazgatóság hozzájárulásával lehet.34,35
5. Különleges beépítésre nem szánt területek
Temetők, kegyeleti parkok számára kialakított övezet. (Kt)
41. §
(1) Az övezetben csak a temető rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül fontos
építmények helyezhetők el.
(2) Új parcellák kialakításánál előfásítást kell végezni.
(3) Telekhatártól 200 m-en belül építmények csak akkor helyezhetők el, ha azok
kegyeleti és mentálhigiénés szempontból nem zavarók.
(4) A temető bővítésére kijelölt területen 30 m széles véderdő sávot kell telepíteni a
telekhatár mentén.
Felszámolt állati hulladéktelepek (Ká)
42. §
A meglévő építmények megszüntetését követően a területet rekultiválni kell. Új épület
és építmény nem helyezhető el.
6. Természetközeli területek (Tk)
43. §
A természetközeli területeken a terület használatához elengedhetetlen funkciójú
építményt lehet elhelyezni a vonatkozó szabályok szerint38,csak a természetvédelmi
hatóság hozzájárulásával.
IV. fejezet
Építészeti értékvédelem
Régészeti, táji és természeti értékek védelme
44. §
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(1) Szeghalom országos építészeti értékvédelemben részesülő épületeit, azaz
műemlékeit a 2.sz függelék tartalmazza.
(2) Az országos építészeti értékvédelemben részesülő épületeken vagy építési telkén
építési munkát végezni csak az illetékes szakhatóság engedélyével lehet.
(3) A műemléki jelentőségű területeken, műemléki környezetekben – nem műemlék
építési telkén, illetve nem műemlék épületen – építési munkát végezni csak az
illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehet. 4,5
(4) A település sajátos jellegének megőrzése érdekében helyi védelemben részesülnek a
3.sz. függelékben szereplő építmények.
(5) Az alábbi utcaszakaszokon álló épületek utcakép védelem alatt állnak:
a) Árpád utca 21.-27.
hrsz.: 271, 272, 273, 276,
b) Árpád utca 46.-54.
hrsz.: 212, 211, 210, 209/2, 209/1, 208
c) Táncsics utca 11.-19.
hrsz.: 2127, 2125, 2123, 2121, 2118,
(6) Az utcaképvédelem alatt álló utcaszakaszok és a helyi védelem alatt álló épületek
védelme érdekében a meglévő védett és a környezetbe megvalósuló új épületek
terveit csak tervtanácsi véleményezés után lehet engedélyezni. A környezet alatt
jelen esetben a védett épület, vagy utcaszakasz melletti 50-50 m-es távolságot kell
érteni.

45. §
(1) A régészeti, táji-kultúrtörténeti és természeti értékek védelme érdekében különös
gonddal kell eljárni építési és művelési ág változási engedélyek kiadásakor. 4
Szeghalom város nyilvántartott régészeti lelőhelyeit a 5. sz. függelék tartalmazza.
(2) Nyilvántartott régészeti lelőhelyen csak a vonatkozó törvényben 4 foglaltak szerinti
építési munkák végezhetők.
(3) Az illetékes szakhatóság az általa nyilvántartott régészeti lelőhelyeken szakhatósági
feladatokat lát el,4 ezért bármilyen régészeti lelőhelyen végzett földmunkával járó
fejlesztés és beruházás tervezése során állásfoglalását szakhatóságként meg kell
kérni. .Az ismert régészeti lelőhelyeken kívüli – földmunkával járó – építési munka
folytatása során váratlanul előkerült régészeti leleteket be kell jelenteni a település
jegyzőjének és a területileg illetékes múzeum régészeti osztályának. A fokozottan
védett régészeti lelőhelyek esetében az egyébként más hatósági engedélyhez nem
kötött tevékenységekhez és a tereprendezési munkákhoz a szakhatóság engedélye
szükséges.33
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Országos jelentőségű természetvédelmi terület: Szeghalom külterületén országos
védelem alatt álló természeti emlék a településtől É-ra lévő Kéktói rész.
(0725,0726,0727,0728,0729/1-5, hrsz) melyre a vonatkozó szabályokat 36
figyelembe kell venni.
(4) Helyi jelentőségű természeti emlékek jegyzékét a 4.sz függelék tartalmazza
(5) Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek az ún.
Natura 2000 területekre vonatkozó szabályokat37 figyelembe kell venni. Helyrajzi
szám szerinti felsorolását a 6. sz. függelék tartalmazza.

V. fejezet
A településrendezési feladatok megvalósítására vonatkozó rendelkezések
46. §
Területfelhasználás módosulás miatt építési tilalmat kell elrendelni az iparterületbe
ékelődött alábbi építési telkekre: Állomási Újtelep 944-960. hrsz-ig, kivéve a 956/1 és
957 hrsz-ú útterületeket.

47. §
Az SZÁ-2 jelű terven feltüntetett telkeken beültetési kötelezettséget (Két szintes
növényzet, két sorban elhelyezett nagy lombkoronájú fasorral) kell előírni a
rehabilitációra kijelölt zöldterület és a mellette tervezett iparterület közé.

HARMADIK RÉSZ
Záró rendelkezések
48. §
Ez a rendelet 2010………. napján lép hatályba, hatálybalépésével egyidejüleg hatályát
veszti Szeghalom Város Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi épitési
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szabályaztról szóló10/2002.(VIII.26.) önkormányzati. rendelete, és azt módositó
8/2004.(III.30.) és 13/2009.(X.27.) önkormányzati rendeletek.

Macsári József
polgármester

Dr. Oláh Ernő
címzetes főjegyző
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1.sz. Függelék
Szeghalom város Helyi Építési Szabályzatához
A HÉSZ-ben hivatkozott jogszabályok, szabályzatok jegyzéke:
1. 37/2007(XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a
telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról
2. 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési
határértékek megállapításáról
3. 21/2006.(I.31.) Korm. rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta, valamint
a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról, valamint
a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos eljárásról
4. 2001. évi LXIV. Tv. 5§ (1) a kulturális örökség védelméről
5. 10/2001.(IV.19.) KöM rendeletet az egyes tevékenységek és berendezések illékony
szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról
6. 14/2001.(V.9.) KöM-EüM-FVM rendeletet a légszennyezettségi határértékekről, a
helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről
7. 23/2001.(XI.13.) KöM rendeletet a 140 kWth és az ennél nagyobb, de 50 MWth-nál
kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező
anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről
8. 10/2003.(VII.11.) KvVM rendeletet az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő
hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező
anyagainak kibocsátási határértékeiről
9. 3/2002.(II.22.) KöM rendeletet a hulladékok égetésének műszaki követelményeiről,
működési feltételeiről és a hulladékégetés technológiai kibocsátási határértékeiről
10. 4/2002.(X.7.) KvVM rendeletet a légszennyezettségi agglomerációk és zónák
kijelöléséről
11. 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról
12. 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról
13. 18/2001.(IV.28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közben zajexpozíció
okozta kockázatok elleni védelméről
14. 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről
15. 38/1995.(IV.5.) Korm. rendelet 25. § (10) a közműves ivóvízellátásról és a közműves
szennyvízelvezetésről
16. 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennye-zéssel
szembeni védelméről
17. 219/2004.(VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről 7. § (2) és a 2. sz.
melléklet
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18. 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének
szabályairól
19. 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól
20. 27/2004 (XII.25) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny
területeken levő települések besorolásáról
21. 50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági
felhasználásának és kezelésének szabályairól
22. 1995. évi LVII. Törvény a vízgazdálkodásról (2003. évi CXX. Törvénnyel módosított)
15.§ (3).
23. 28/2004(XII.25.) KvVM rendelet. a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó
határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól
24. 1995. évi LIII. Törvény a környezet védelmének általános szabályairól
25. 2000. évi XLIII Törvény a hulladékgazdálkodásról
26. 98/2001.(VI.15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről
27. 27/2006.(II.7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennye-zéssel
szembeni védelméről 1.sz. melléklete
28. 5/2002 (X.29.) KvVM. rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére szolgáló
egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének részletes műszaki szabályairól
29. 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az
ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
30. 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes
szabályairól
31. 59/2008 (IV. 29) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel
szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint
az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről
32. 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről
33. 10/2006 (V.9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira
vonatkozó szabályokról
34. 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki
szabályokról
35. 21/2006. (I. 31.) Korm. Rendelet a nagyvízi medrek, a parti sávok, a vízjárta,
valamint a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról és hasznosításáról,
valamint a nyári gátak által védett területek értékének csökkenésével kapcsolatos
eljárásról
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36. 1996. évi LIII. törvény 7.§ illetve 35-47.§ Az országos jelentőségű védett természeti
területekre vonatkozó szabályok a természet védelméről
37. 275/2004. (X.8) Korm. Rendelet 7-13.§ A Natura 2000 területekre vonatkozó
szabályozás
38. 182/2008. (VII.14) korm. Rendelettel módosított 253/1997. (XII. 20) Korm.
Rendelet 30/A § 2. bekezdése A természetközeli területekről
39. 2000. évi XLIII. törvény 56.§ (7) bekezdése a hulladékgazdálkodásról szóló
módosított törvény
40. 20/1984.(XII.21.) KM. sz. rendelet, a módosított 4/1981.(III.11.) KPM-IPM. sz.
együttes rendelet rendelkezései és az OVSZ I-III. kötete, valamint a 36/2006. (VI.
21.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról
41. 2007. évi CXXIX. tv. III. fejezete a termőföld védelméről

2.sz. Függelék
Szeghalom város HÉSZ-ához
Szeghalom város műemlékei
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d) Ady Endre u. 5. hrsz. 498.
Leánykollégium volt, Kárász-kastély és kerti táncpavilon, klasszicista-neoreneszánszeklektikus, épült 1840 körül és 1890 körül. A második világháborúban a bal szárnya és
a portikusza elpusztult.
e) Ady Endre u. 8. hrsz. 508.
Nagygazdaház, klasszicista, épült 1850 körül. L alakú ház, utca felé két szobával,
tornáca köroszlopos.
f) Tildy Zoltán u. 14. hrsz. 484.
Kisdedóvó, volt Simay-polgárház. A polgárház klasszicista, épült 1840 körül, L alakú,
az út menti reprezentatív bővület 6 + 1 tengelyes, kora eklektikus, épült az 1870-es
években, a Kárász-kastély építészének munkája.
g) Tildy Zoltán u. 28. hrsz. 462/1.
R. k. plébániaház, eklektikus, épült 1870 körül, L alakú, utcai homlokzata 2-4+2
tengelyes. Udvari homlokzata négyszögoszlopos tornáccal.
h) Kossuth tér hrsz. 512.
Ref. templom, barokk-copf, épült 1780-ban, a torony 1794-ben készült. 1827-ben
épültek a kereszthajók és az empire karzatok, félkörív-pillérsoros alátámasztással,
fonott ellipszissoros mellvéddísszel. A torony 1944-ben leégett, 1949-ben
emeletráépítéssel újjáépítették. 1978-1981 között helyreállították, ekkor lett fehér.
i) Kossuth tér (Béke u., Dózsa Gy. u., Ady E. u. stb.)
A ref. templom műemléki környezete.
j) Kossuth tér 3. hrsz. 516.
Ref. kántortanítói lak, késő klasszicista, épült 1860 körül, karéjos oromzattal,
háromíves párkánykerettel az ablakok fölött, udvari homlokzatán négyszögpilléres
tornác.
k) Kossuth tér 4. hrsz. 514.
Ref. presbitérium és magtár, empire, épült 1820 körül. A földszinten irodák vannak,
háromíves lopott tornác középen, az emeleten a tetőtérben egy-egy magtárszint.
Véghomlokzaton szintenként ajtó.
l) Kossuth tér 5. hrsz. 514.
Református lelkészlak, hivatal és gyülekezeti terem. Romantikus, L alakú földszintes
épület, épült 1850 körül.
m) Kossuth u. 2. hrsz. 418.
Volt iskola, eklektikus, épült 1870 körül.
n) Kossuth u. 16. hrsz. 391.
Nagygazda-magtár, klasszicista, épült 1862-ben, földszint + emelet + tetőtér,
kétoszlopos portikusz.
o) Nagy M. út 2. hrsz. 1023/1.
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Volt Wenkheim-D’Orsay kastély, klasszicista-romantikus, épült 1800 körül, bővítették
az 1860-as években. A romantikus díszítés angol szakállas szemöldökpárkány.
Földszintes. Helyreállításra vár.
p) Szabadság tér 1. hrsz. 1016.
Római katolikus templom és uradalmi pince, épült 1800 körül magtárként, 1870-ben
templommá alakították. A fa harangtorony 1892-ben épült. Mindez egy 4000 éves
földpiramison áll.
q) Szabadság tér 2. hrsz. 1017.
Római katolikus fa harangtorony, épült 1892-ben, háromlépcsős gúla alakú,
zsindelyfedésű, a Dél-Alföld egyetlen fatornya.
r) Halaspuszta, Tordahalom, hrsz. 0794.
Péter András sírkápolna, eklektikus.
s) Kossuth tér 7. hrsz. 975/5.
Volt református iskola, klasszicizáló, eklektikus (1861).
Műemléki és, (vagy) helyi építészeti értékvédelemre javasolt épületek
- Lakóház (volt iskola)

Petőfi u. 8.

hrsz.: 1880

3.sz. Függelék
Szeghalom város HÉSZ-ához
Helyi építészeti értékvédelem alatt állóépületek
t) Hunyadi u. 54. hrsz. 1939. – építészeti együttes
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u) Kossuth u. 3. hrsz. 1996. – bölcsőde
v) Nagy M. u. 2/1. hrsz. 1014. – posta
w) Nagy M. u. 4. hrsz. 1015. – földhivatal (irodaház)
x) Szabadság tér 2/1. hrsz. 434. – lakóház
y) Szabadság tér 2/2. hrsz. 436. – lakóház
z) Szabadság tér 5. hrsz. 1018/1. – bíróság
aa) Szabadság tér 5/1. hrsz. 1018/2. – lakóház
bb) Szabadság tér 9. hrsz. 1895. – lakóház
cc) Tildy Zoltán u. 2. hrsz. 493. – volt szülőotthon
dd) Tildy Zoltán u. 3. hrsz. 974. – lakóház
ee) Tildy Zoltán u. 5. hrsz. 981. – lakóház
ff) Tildy Zoltán u. 10. hrsz. 491. – gyógyszertár
gg) Tildy Zoltán u. 11. hrsz. .989. – ÁFÉSZ iroda főépület
hh) Tildy Zoltán u. 12. hrsz. 486. – üzlet
ii) Tildy Zoltán u. 26. hrsz. 464. – lakóház
jj) Tildy Zoltán u. 30-32. hrsz. 460/4. – mozi
kk) Tildy Zoltán u. 31/1. hrsz. 1001/2. – Schillinger ház
ll) Vasúti vendéglő, Kinizsi u. 2. sz.
mm) Kinizsi u. 17. hrsz. 1720. – malom
nn) Szabolcs Vezér u. 9. hrsz. 529/1. – kórház főépület
oo) Ady Endre u. 6. hrsz. 509. – tüdőgondozó
pp) Vésztői út, hrsz. 0120/1. – Vidra-tanya épülete
qq) Kernye, hrsz. 018/7. – gépház, gátőrház (1897)
rr) Töviskes, hrsz. 11160/27. – Wekerle kastély
Helyi építészeti értékvédelemre javasolt épületek
- Péter András Gimnázium és
Szigeti Endre Szakképző Iskola
- Kollégium, (1940)
(volt Internátus, fiúkollégium)
- Zöldséges üzlet, Vitamin
Kuckó (volt lakóház) 1910 körül
- Tornácos parasztház
- Lakóház és melléképülete

Dózsa György u. 2. hrsz.: 239/5
Kossuth tér

hrsz.: 510

Nagy Mihály u. 1.

hrsz.: 1010

Hunyadi u. 64.
Petőfi u. 43.

hrsz.: 2300
hrsz.: 1237

4.sz. Függelék
Szeghalom város HÉSZ-ához
Helyi jelentőségű természeti emlékek
•

Egykori D’Orsay kastélykert maradványfái: az egykori kastélykertben három fa áll helyi
védelem alatt, egy 200 év körüli kocsányos tölgy (Quercus robur) az óvoda
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

udvarán (hrsz: 1019), mely igen közel van az épülethez, illetve a kastély melletti 2
db erdei fenyő (Pinus sylvestris) hrsz: 1023/1.
Kórház kerti kocsányos tölgyek:
Békés Megye Tanácsa 2/1989.(VI.22.) sz. rendeletében „Kórház kerti kocsányos
tölgyek” elnevezéssel helyi védetté nyilvánította az 521. hrsz-on lévő tölgyfákat
(Quercus robur), melyek a mai sportterület töltés melletti telekhatárán és az 529/1.
hrsz-on (kórház területe) lévő tölgyeket, melyek a kórház épületének előterében
találhatóak.
D’Orsay kastély előterében lévő vadgesztenyék (Aesculus hippocastanum) hrsz: 1019.
Városképi szemponttól javasolt a védelem.
Bethlen Gábor u. – Nagy Miklós u. kereszteződésében lévő idős kocsányos tölgy
(Quercus robur) hrsz: 1011. Városképi, történeti és ökológiai szempontból javasolt
a védelem.
A Szeghalom Műemléki Környezetére készített RSZT-ben helyi védelemre javasolt
természeti emlékek:
Kossuth téren (hrsz: 512.) japánakácok
12 db,
Kossuth téren (hrsz: 512.) vadgesztenyék
3 db,
Alma Mater étterem telkén (hrsz: 975/5.) japánakác
4 db,
Bocskai utcai lakóterületen (hrsz: 975/26.) japánakác
4 db,
Tildy Z. u. 5. sz. (hrsz: 981.) japánakác
3 db,
494. hrsz-ú ingatlanon japánakác
1 db,
orvosi rendelő kertjében (hrsz: 497.) kőrisfa
2 db,
Dózsa György utcában kőrisfa
2 db,
leánykollégium (hrsz: 498.) kőrisfa
2 db,
Péter András Gimnázium kertjében (hrsz: 239/5.)
szomorú japánakác
1 db,
kőrisfa
6 db,
szilfa
6 db,
juhar
1 db,
gömbjuhar
1db,
japánakác
1 db,
Szabolcs Vezér u. 2. (hrsz: 726.) tölgy
1 db.
A Kertészsziget felé vezető út mellett, jobb oldalon a Töviskesi major és a csatorna
elhagyása után a gyepterület szélén található egy idős vadkörtefa – Pyrus pyraster
(átmérő kb. 70-80 cm).
Szeghalmot elhagyva a Vésztői úton a vasút keresztezése után a zártkerti terület közepén
áll egy idős tölgyfa – Quercus robur.
Vésztő felől a Sebes-Körös hídja előtt a baloldali gáton haladva az erdő után egy tanya és
a gát között áll 2 db idős tölgyfa – Quercus robur, melyek közül már csak az egyik van
életben.
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5.sz. Függelék
Szeghalom város HÉSZ-ához
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek
1. SZEGHALOM 1. LELŐHELY, DIÓ-HALOM. (hrsz.: 055/3, 056)

2. SZEGHALOM 2. LELŐHELY, SZUKA. (hrsz.: 064/6, 069, 070/1)
3. SZEGHALOM 3. LELŐHELY, HEGYESI-TANYA. (hrsz.: 085, 087/1-5)
4. SZEGHALOM 4. LELŐHELY, NAGY-LAPOS I. (hrsz.: 052/11-13, 0255/4-7,1213)
5. SZEGHALOM 5. LELŐHELY, FÖLDI-HALOM. (hrsz.: 052/11)
6. SZEGHALOM 6. LELŐHELY, SZUKA-DŰLŐ I. (hrsz.: 077, 076, 074/10)
7. SZEGHALOM 7. LELŐHELY, SZUKA-DŰLŐ II. (hrsz.: 074/4-5,10)
8. SZEGHALOM 8. LELŐHELY, SZUKA-DŰLŐ III. (hrsz.:0105/3,0111,0107/1-5, 097/2, 072/33-38)

9. SZEGHALOM 9. LELŐHELY, PAKÁC-HALOM. (hrsz.: 0107/6, 0111, 0113/5)
10. SZEGHALOM 10. LELŐHELY, SZIGET-DŰLŐ I. (hrsz.: 0113/3,6)
11. SZEGHALOM 11. LELŐHELY, PAKÁC-DŰLŐ I. (hrsz.: 0100, 099/42, 099/3035)
12. SZEGHALOM 12. LELŐHELY, PAKÁC-DŰLŐ II. (hrsz.: 099/45-47, 099/3-7)
13. SZEGHALOM 13. LELŐHELY, SZÍVÓS-HALOM. (hrsz.: 0122)
14. SZEGHALOM 14. LELŐHELY, SZIGET-DŰLŐ II. (hrsz.: 0122)
15. SZEGHALOM 15. LELŐHELY, KETTŐS-HALOM. (hrsz.:0109/1-2,6-12,0116, 0241/9-10,16-18)
16. SZEGHALOM 16. LELŐHELY, SIMA-SZIGET I. (hrsz.: 0159/1-4, 0158, 0156/3,7,9-10,12; 0155,
0154, 0153)

17. SZEGHALOM 17. LELŐHELY, SZIGET I. (hrsz.: 0151/3-4, 0150/9)
18. SZEGHALOM 18. LELŐHELY, SZIGET II. (hrsz.: 0146/4, 0147, 0150/1-8)
19. SZEGHALOM 19. LELŐHELY, SZIGET III. (hrsz.: 0144/1-2, 0143, 0142/1-2,
0146/1, 0145, 0165, 0146/4-6)
20. SZEGHALOM 20. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ I. (hrsz.: 0251/7-11)
21. SZEGHALOM 21. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ II. (hrsz.: 0251/3-4)
22. SZEGHALOM 22. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ III. (hrsz.: 0247/19-21)
23. SZEGHALOM 23. LELŐHELY, FÜRJ-ÉR-DŰLŐ. (hrsz.: 0693/23)
24. SZEGHALOM 24. LELŐHELY, BÁLINT-HALOM. (hrsz.: 0269/20-21, 0275)

25. SZEGHALOM 25. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ IV. (hrsz.: 0271/9-12,
0271/2-7)
26. SZEGHALOM 26. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ V. (hrsz.: 0269/17)
27. SZEGHALOM 27. LELŐHELY, TURBUCZ-HALOM. (hrsz.: 0289/53-56)
28. SZEGHALOM 28. LELŐHELY, SERTÉSÉR-KÖZI-DŰLŐ. (hrsz.: 0289/36)
29. SZEGHALOM 29. LELŐHELY, SZOMORÚ-HÁT-DŰLŐ. (hrsz.: 0236/4)
30. SZEGHALOM 30. LELŐHELY, BENE-HALOM. (hrsz.: 0236/3-4)
31. SZEGHALOM 31. LELŐHELY, PAP-HALOM. (hrsz.: 0305/1)
32. SZEGHALOM 32. LELŐHELY, BALKÁN-DŰLŐ. (hrsz.: 0555/8)
33. SZEGHALOM 33. LELŐHELY, BALKÁN-HALOM. (hrsz.: 0530/5,7; 0552, 0554, 0555/2-8,
0557)
34. SZEGHALOM 34. LELŐHELY, CAKÓ I. (hrsz.: 0203/7)
35. SZEGHALOM 35. LELŐHELY, CAKÓ II. (hrsz.: 0203/7)
36. SZEGHALOM 36. LELŐHELY, BALKÁN. (hrsz.: 0194/13-15)
37. SZEGHALOM 37. LELŐHELY, CAKÓ III. (hrsz.: 0191, 0190/1-2)
38. SZEGHALOM 38. LELŐHELY, KÉK-TÓ-HALOM. (hrsz.: 0741/3, 0735, 0733/2,5-7)
39. SZEGHALOM 39. LELŐHELY, CSIK-ÉRI-DŰLŐ I. (hrsz.: 0741/7, 0777)
40. SZEGHALOM 40. LELŐHELY, CSIK-ÉRI-DŰLŐ II. (hrsz.: 0744, 0739, 0741/6-7, 0742, 0776,
0777) 41. SZEGHALOM
41. LELŐHELY, CSIK-ÉRI-DŰLŐ III. (hrsz.: 077
42. SZEGHALOM 42. LELŐHELY, CSIK-ÉRI-DŰLŐ IV. (hrsz.: 0915/4-5, 0897/15-16, 0908)
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43. SZEGHALOM 43. LELŐHELY, SIMA-SZIGET II. (hrsz.: 0179/1)
44. SZEGHALOM 44. LELŐHELY, GESZLENCÉS-HALOM. (hrsz.: 0441/1-2)
45. SZEGHALOM 45. LELŐHELY, CSÉFÁNY (BELSŐ TELEK).
46. SZEGHALOM 46. LELŐHELY, CSÉFÁNI-ERDŐ I.
47. SZEGHALOM 47. LELŐHELY, CSÉFÁNI-ERDŐ II.

48. SZEGHALOM 48. LELŐHELY, HOLT-KÖRÖS PARTJA. (hrsz.: 01090/13-15)
49. SZEGHALOM 49. LELŐHELY, KISTÚLAKÖRÖS I. (hrsz.: 01077/9-12)
50. SZEGHALOM 50. LELŐHELY, KOVÁCS-HALOM. (hrsz.: 01077/5-7, 01079/1)

51. SZEGHALOM 51. LELŐHELY, KISTÚLAKÖRÖS II. (hrsz.: 01080/3-4,
01066/18)
52. SZEGHALOM 52. LELŐHELY, KISTÚLAKÖRÖS III. (hrsz.: 01080/6-7,
01079/2, 01077/5)
53. SZEGHALOM 53. LELŐHELY, CSIK-ÉRI-DŰLŐ V. (hrsz.: 0913/5-8,10, 0914, 0915/1,3-10,16)

54. SZEGHALOM 54. LELŐHELY, PÉTERHELY I. (hrsz.: 0856/7-9,32; 0857,
0947/24)
55. SZEGHALOM 55. LELŐHELY, LUKÁCZA-DŰLŐ. (hrsz.: 0938, 0941/7-10)

56. SZEGHALOM 56. LELŐHELY, CSIK-ÉR II. (hrsz.: 00897/17, 0898, 0899/1,
0899, 0913/7, 0914, 0915/4, 0908)
57. SZEGHALOM 57. LELŐHELY, CSIK-ÉR II. (hrsz.: 0891/1, 0893, 0900/4)
58. SZEGHALOM 58. LELŐHELY, VARJAS-DŰLŐ I. (hrsz.: 0862/13)
59. SZEGHALOM 59. LELŐHELY, VARJAS-DŰLŐ II. (hrsz.: 0862/15-16,1819,29-32,34)
60. SZEGHALOM 60. LELŐHELY, VARJAS-DŰLŐ III. (hrsz.: 0868/1-2,36,38;
0864)
61. SZEGHALOM 61. LELŐHELY, VARJAS-MAJOR. (hrsz.: 0851/11-13, 0847/2)
62. SZEGHALOM 62. LELŐHELY, VARJAS-DŰLŐ IV. (hrsz.: 0862/21-23,0849,
0851/9)
63. SZEGHALOM 63. LELŐHELY, PÉTERHELY II. (hrsz.: 0859/1-4,6)
64. SZEGHALOM 64. LELŐHELY, LUKÁCZA. (hrsz.: 0856/2-4,7,11-18)
65. SZEGHALOM 65. LELŐHELY, KIS-HALAS-DŰLŐ I. (hrsz.: 0856/1,23-24,
0842)
66. SZEGHALOM 66. LELŐHELY, KIS-HALAS-DŰLŐ II. (hrsz.: 0947/2-4,4850,61-62)
67. SZEGHALOM 67. LELŐHELY, KAROLIN-MAJOR. (hrsz.: 0334/7)
68. SZEGHALOM 68. LELŐHELY, CIGÁNY-HALOM. (hrsz.: 0789/7)
69. SZEGHALOM 69. LELŐHELY, KÉK-TÓ-DŰLŐ. (hrsz.: 0710/35-36)

70. SZEGHALOM 70. LELŐHELY, CIGÁNY-ÉRI-DŰLŐ I. (hrsz.: 0666/22-26)
71. SZEGHALOM 71. LELŐHELY, CIGÁNY-ÉRI-DŰLŐ II. (hrsz.: 0675/9-10)
72. SZEGHALOM 72. LELŐHELY, KORHÁNY-HALOM. (hrsz.: 0662/5).

73. SZEGHALOM 73. LELŐHELY, ZSOMBOKOS I. (hrsz.: 01026)
74. SZEGHALOM 74. LELŐHELY, TORDA. (hrsz.: 01110/1,4; 01109/1)
75. SZEGHALOM 75. LELŐHELY, VÁRHELY. (hrsz.: 01107/4-5)
76. SZEGHALOM 76. LELŐHELY, ZSOMBOKOS II. (hrsz.: 01025)
77. SZEGHALOM 77. LELŐHELY, ZSOMBOKOS III. (hrsz.: 01025, 01024, 01026)
78. SZEGHALOM 78. LELŐHELY, POLTRA-LÁPI-CSATORNA PARTJA.
(hrsz.:01021/1-2)
79. SZEGHALOM 79. LELŐHELY, NAGYTÚLAKÖRÖS. (hrsz.: 01273/1-2, 01270,
01269/1,3)
80. SZEGHALOM 80. LELŐHELY, DIÓ-ÉR I. (hrsz.: 01273/2)
81. SZEGHALOM 81. LELŐHELY, NAGYTÚLAKÖRÖS, TÚRI-TANYA. (hrsz.: 01281/4)
82. SZEGHALOM 82. LELŐHELY, DONDOROG, CZEBE-TANYA. (hrsz.: 01281/4-5)
83. SZEGHALOM 83. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR I. (hrsz.: 01368/1)
84. SZEGHALOM 84. LELŐHELY, HALAS-PUSZTA. (hrsz.: 01028/1)

76

85. SZEGHALOM 85. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR II. (hrsz.: 01371/7)

86. SZEGHALOM 86. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR III. (hrsz.: 01371/7)
87. SZEGHALOM 87. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR IV. (hrsz.: 01359/2)
88. SZEGHALOM 88. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR V. (hrsz.: 01362/1-2)
89. SZEGHALOM 89. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR VI. (hrsz.: 01362/2)
90. SZEGHALOM 90. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR VII.(hrsz.01336/1, 01335, 01334/2,4-5)
91. SZEGHALOM 91. LELŐHELY, DIÓ-ÉR II. (hrsz.: 01334/1-2)
92. SZEGHALOM 92. LELŐHELY, KIS-FÁS I. (hrsz.: 01334/1, 01339/1, 01333/7-8, 01331/2, 01332)

93. SZEGHALOM 93. LELŐHELY, KRISZTÓ-TANYA. (hrsz.: 01404/1)
94. SZEGHALOM 94. LELŐHELY, SZEGHALMI-MÁGOR. (hrsz.: 01404/6)

95. SZEGHALOM 95. LELŐHELY, KIS-FÁS II. (hrsz.: 01333/3-8)
96. SZEGHALOM 96. LELŐHELY, KIS-FÁS III. (hrsz.: 01333/3)
97. SZEGHALOM 97. LELŐHELY, KIS-FÁS IV. (hrsz.: 01333/1-3)

98. SZEGHALOM 98. LELŐHELY, DIÓ-ÉRI-FŐCSATORNA PARTJA I. (hrsz.:
01326/1)
99. SZEGHALOM 99. LELŐHELY, DIÓ-ÉRI-FŐCSATORNA PARTJA II. (hrsz.:
01326/1, 01324/1)
100. SZEGHALOM 100. LELŐHELY, VÁRHELYI-ERDŐ. (hrsz.: 01109/1, 01213)
101. SZEGHALOM 101. LELŐHELY, KIHI-SZIGET. (hrsz.: 01302/5)
102. SZEGHALOM 102. LELŐHELY, SZEGHALOM. (hrsz.: 1021, 1023/1,4; 10241027, 1013-1015, 1017, 1019, 1018/2 )
103. SZEGHALOM 103. LELŐHELY, BELTERÜLET. (hrsz.: 510-511, 514, 516-518)

104. SZEGHALOM 104. LELŐHELY, KOPLALÓ-KERT I. (hrsz.: 01083/3)
105. SZEGHALOM 105. LELŐHELY, KOPLALÓ-KERT II. (hrsz.: 01088/1-2,4)
106. SZEGHALOM 106. LELŐHELY, HOLT-KÖRÖS-PARTJA I. (hrsz.: 01080/10-14)
107. SZEGHALOM 107. LELŐHELY, HAJDÚ-TANYA. (hrsz.: 01083/1, 01083/3, 01080/19,
01081/3, 01082, 01063)
108. SZEGHALOM 108. LELŐHELY, SEBES-KÖRÖS MENTE. (hrsz.: 01080/9-10, 01215, 01063)
109. SZEGHALOM 109. LELŐHELY, ZÖLD-HALOM. (hrsz.: 799/1-3, 804-809, 813)
110. SZEGHALOM 110. LELŐHELY, KENDERES-KERT. (hrsz.: 51450, 5151-5156, 5158-5161,
5143, 5145-5147)
111. SZEGHALOM 111. LELŐHELY, HOLT-KÖRÖS-PARTJA II. (hrsz.: 01076, 01077/41)
112. SZEGHALOM 112. LELŐHELY, RÁKÓCZI TSZ. (hrsz.: 01068/4, 01076, 01077/2,20-21,24-25)
113. SZEGHALOM 113. LELŐHELY, KISTÚLAKÖRÖS (RÉDA). (hrsz.: 01063, 01066/10, 01065/3)
114. SZEGHALOM 114. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ VI. (hrsz.: 0693/2,23; 0630, 0603, 0251/1,
0256)
115. SZEGHALOM 115. LELŐHELY, NAGY-LAPOS II. (hrsz.: 052/16)
116. SZEGHALOM 116. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ VII. (hrsz.: 0259/3-4)
117. SZEGHALOM, 117. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ VIII. (hrsz.: 0247/5-7,13-14,16; 0248)
118. SZEGHALOM, 118. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ IX. (hrsz.: 0253/1, 0247/9-10, 0249)
119. SZEGHALOM 119. LELŐHELY, NAGY-LAPOS III. (hrsz.: 052/16)
120. SZEGHALOM 120. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ X. (hrsz.: 087/5-6)

121. SZEGHALOM 121. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ XI. (hrsz.: 087/6-7)
122. SZEGHALOM 122. LELŐHELY, KERT-KÖZI-DŰLŐ XII. (hrsz.: 087/7)
123. SZEGHALOM 123. LELŐHELY, PAKÁCZ-ÉR PARTJA I. (hrsz.: 099/6-7)
124. SZEGHALOM 124. LELŐHELY, PAKÁCZ-ÉR PARTJA II. (hrsz.: 099/1-3)
125. SZEGHALOM 125. LELŐHELY, PAKÁCZ-DŰLŐ. (hrsz.: 099/1-3)
126. SZEGHALOM 126. LELŐHELY, SZIGET-DŰLŐ III. (hrsz.: 0112/4, 0107/6, 0111, 0109/10,
0113/5)

127. SZEGHALOM 127. LELŐHELY, EKE-ZUG I. (hrsz.: 0217)
128. SZEGHALOM 128. LELŐHELY, EKE-ZUG II. (hrsz.: 0187/2)
129. SZEGHALOM 129. LELŐHELY, SIMA-SZIGET III. (hrsz.: 0179/2, 0180,
0181/4)
130. SZEGHALOM 130. LELŐHELY, SIMA-SZIGET IV. (hrsz.: 0175/1-2)
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131. SZEGHALOM 131. LELŐHELY, CAKÓ IV. (hrsz.: 0192/1, 0190/1, 0208,
0207/1, 0210/2)
132. SZEGHALOM 132. LELŐHELY, CAKÓ V. (hrsz.: 0207/1-2, 0207)
133. SZEGHALOM 133. LELŐHELY, SZOMORÚ-HÁT-DŰLŐ. (hrsz.: 0235/1)
134. SZEGHALOM 134. LELŐHELY, CAKÓ VI. (hrsz.: 0192/1, 0190/1)

135 SZEGHALOM 135. LELŐHELY, MÉSZÁROS-TANYA. (hrsz.: 0530/6-7,
0555/8)
136. SZEGHALOM 136. LELŐHELY, SERTÉS-ÉR I. (hrsz.: 0559/9-11, 0560,
0565/1)
137. SZEGHALOM 137. LELŐHELY, SERTÉS-ÉR II. (hrsz.: 0565/1, 0562, 0564)
138. SZEGHALOM 138. LELŐHELY, HASKÓ-TÁBLA. (hrsz.: 0404)
139. SZEGHALOM 139. LELŐHELY, BÖGRE-TANYA. (hrsz.: 0399/4)

140. SZEGHALOM 140. LELŐHELY, AKLOSI-LEGELŐ I. (hrsz.: 0346/2,13-14)
141. SZEGHALOM 141. LELŐHELY, AKLOSI-LEGELŐ II. (hrsz.: 0346/4-8)
142. SZEGHALOM 142. LELŐHELY, AKLOSI-LEGELŐ III. (hrsz.: 0360/2, 0342/3, 0346/8)
143. SZEGHALOM 143. LELŐHELY, AKLOS-TANYA. (hrsz.: 0365/3-4)
144. SZEGHALOM 144. LELŐHELY, AKLOSI-LEGELŐ IV. (hrsz.: 0373/4-5)
145. SZEGHALOM 145. LELŐHELY, AKLOSI-LEGELŐ V. (hrsz.: 0373/4)
146. SZEGHALOM 146. LELŐHELY, TÖVISKESI ÁG. KÖZPONTJA. (hrsz.: 0384/5)
147. SZEGHALOM 147. LELŐHELY, TÖVISKES I. (hrsz.: 0502, 0503, 0504)
148. SZEGHALOM 148. LELŐHELY, TÖVISKES II. (hrsz.: 0351/4-6, 0350, 0349/38-41)
149. SZEGHALOM 149. LELŐHELY, BALOGH-TANYA. (hrsz.: 0419, 0420, 0423, 0424, 0425/1)
150. SZEGHALOM 150. LELŐHELY, KEREK-SZIGET. (hrsz.: 0425/1)
151. SZEGHALOM 151. LELŐHELY, CSÉFÁN I. (hrsz.: 0422, 0429/3-7)
152. SZEGHALOM 152. LELŐHELY, CSÉFÁN II. (hrsz.: 0412/2)

153. SZEGHALOM 153. LELŐHELY, CSÉFÁN III. (hrsz.: 0412/1-3, 0422, 0433/12)
154. SZEGHALOM 154. LELŐHELY, CSÉFÁN IV. (hrsz.: 0433/10)
155. SZEGHALOM 155. LELŐHELY, CSÉFÁN V.
156. SZEGHALOM 156. LELŐHELY, CSÉFÁN VI.
157. SZEGHALOM 157. LELŐHELY, KÖDMÖNÖS-HALOM. (hrsz.: 0457/1, 0453/5-7, 0454)

158. SZEGHALOM 158. LELŐHELY, KOPLALÓ. (hrsz.: 01063, 01215, 01216)
159. SZEGHALOM 159. LELŐHELY, FOK-KÖZ, BONGÓ-KERT. (hrsz.: 01246/1,
01224)
160. SZEGHALOM 160. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR I. (hrsz.: 01371/4)
161. SZEGHALOM 161. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR II. (hrsz.: 01378/1-2)
162. SZEGHALOM 162. LELŐHELY, MÜLLER-TANYA. (hrsz.: 01380)
163. SZEGHALOM 163. LELŐHELY, SÁRGA-MÁGOR III. (hrsz.: 01402/4-5)
164. SZEGHALOM 164. LELŐHELY, SZEGHALMI-MÁGOR I. (hrsz.: 01398/1)
165. SZEGHALOM 165. LELŐHELY, SZEGHALMI-MÁGOR II. (hrsz.: 01411/1012)
166. SZEGHALOM 166. LELŐHELY, TÚLAKÖRÖS. (hrsz.: 01271/6-10,12-14)
167. SZEGHALOM 167. LELŐHELY, BONGÓ-KERT. (hrsz.: 01246/1)
168. SZEGHALOM 168. LELŐHELY, KOPLALÓ-KERT, DONKANYAR. (hrsz.:
01083/3)
169. SZEGHALOM 169. LELŐHELY, FOK-KÖZ I. (hrsz.: 01191/2)

170. SZEGHALOM 170. LELŐHELY, FOK-KÖZ II. (hrsz.: 01189/1-2)
171. SZEGHALOM 171. LELŐHELY, FOK-KÖZ III. (hrsz.: 01193/3-4, 01192,
01189/2)
172. SZEGHALOM 172. LELŐHELY, FOK-KÖZ IV. (hrsz.: 01193/3, 01192, 01189/2)
173. SZEGHALOM 173. LELŐHELY, FOK-KÖZ V. (hrsz.: 01196/2)
174. SZEGHALOM 174. LELŐHELY, FOK-KÖZ VI. (hrsz.: 01198/3,5)
175. SZEGHALOM 175. LELŐHELY, FOK-KÖZI-ERDŐ. (hrsz.: 01205/2, 01204/2)
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176. SZEGHALOM 176. LELŐHELY, FOK-KÖZI-ERDŐ (VÁRHELY). (hrsz.: 01205/2)

177. SZEGHALOM 177. LELŐHELY, BORUS-KERT. (hrsz.: 01205/2)
178. SZEGHALOM 178. LELŐHELY, KOPLALÓ-KERT III. (hrsz.: 01092/4)
179. SZEGHALOM 179. LELŐHELY, TEMETŐ. (hrsz.: 01042/3)
180. SZEGHALOM 180. LELŐHELY, ZSOMBÉKOS. (hrsz.: 01026)
181. SZEGHALOM 181. LELŐHELY, KIS-HALAS-DŰLŐ I. (hrsz.: 0947/2,60-61)
182. SZEGHALOM 182. LELŐHELY, KIS-HALAS-DŰLŐ II. (hrsz.: 0841/9-10, 0842, 0853/11-14)

183. SZEGHALOM 183. LELŐHELY, FARKAS-FOK. (hrsz.: 5620/1-2, 5621, 56125619, 7067-7089)
184. SZEGHALOM 184. LELŐHELY, HALAS-PUSZTA. (hrsz.: 0971)
185. SZEGHALOM 185. LELŐHELY, TORDA-HALOM. (hrsz.: 01134/3)
186. SZEGHALOM 186. LELŐHELY, TORDA I. (hrsz.: 01134/3)

187. SZEGHALOM 187. LELŐHELY, TORDA II. (hrsz.: 01134/3)
188. SZEGHALOM 188. LELŐHELY, TORDA III. (hrsz.: 01134/3)
189. SZEGHALOM 189. LELŐHELY, SIMÁND I. (hrsz.: 01128/7)
190. SZEGHALOM 190. LELŐHELY, SIMÁND II. (hrsz.: 01128/7)
191. SZEGHALOM 191. LELŐHELY, SIMÁND III. (hrsz.: 01128/10-13)
192. SZEGHALOM 192. LELŐHELY, KIS-FÖLDJE. (hrsz.: 01128/8-11, 01121/5, 01126, 01127)
193. SZEGHALOM 193. LELŐHELY, NYITRAI. (hrsz.: 01134/3, 01133, 01132,

194. SZEGHALOM 194. LELŐHELY, KIS-HALAS-DŰLŐ I. (hrsz.: 0834/6, 0835,
0837/1-13)
195. SZEGHALOM 195. LELŐHELY, KIS-HALAS-DŰLŐ II. (hrsz.: 00839/2, 0838,
0837/11-13)
196. SZEGHALOM 196. LELŐHELY, LUKÁCZA I. (hrsz.: 0913/1, 0938, 0939/6-9)

197. SZEGHALOM 197. LELŐHELY, LUKÁCZA II. (hrsz.: 0939/1-2, 0912, 0915)
198. SZEGHALOM 198. LELŐHELY, PÁSKOM-DŰLŐ I. (hrsz.: 0909/9-10, 0943, 0862/34)

199. SZEGHALOM 199. LELŐHELY, PÁSKOM-DŰLŐ II. (hrsz.: 0870/4-8, 0943,
0909/1, 0906/16)
200. SZEGHALOM 200. LELŐHELY, TÖVISKES. (hrsz.: 0494/41-42, 0509/1-12,
0495, 0514/2-4,12)
201. SZEGHALOM 201. LELŐHELY, AKLOS I. (hrsz.: 0487/30-34,38-39)
202. SZEGHALOM 202. LELŐHELY, AKLOS II. (hrsz.: 0490/4)
203. SZEGHALOM 203. LELŐHELY, AKLOS III. (hrsz.: 0490/4, 0471)
204. SZEGHALOM 204. LELŐHELY, BALKÁNY, KOSSUTH TSZ JUH-HODÁLYA. (hrsz.:
0532/8)

205. SZEGHALOM 205. LELŐHELY, KORHÁNY-DŰLŐ I. (hrsz.: 0565/14-16,
0573, 0580/18, 0596, 0579, 0580/1)
206. SZEGHALOM 206. LELŐHELY, KORHÁNY-DŰLŐ II. (hrsz.: 0579, 0580/1,17)
207. SZEGHALOM 207. LELŐHELY, KORHÁNY-DŰLŐ III. (hrsz.: 0602/3-4)
208. SZEGHALOM 208. LELŐHELY, CSONKA-DERÉK. (hrsz.: 0547/4)
209. SZEGHALOM 209. LELŐHELY, OSZTOTT-RÉT. (hrsz.: 0480/5-6)
210. SZEGHALOM 210. LELŐHELY, MACSÁRI-TANYA (CSÉFÁN).
211. SZEGHALOM 211. LELŐHELY, CSÉFÁN VII. (hrsz.: 0468/4)
212. SZEGHALOM 212. LELŐHELY, CSÉFÁN VIII.
213. SZEGHALOM 213. LELŐHELY, CSIK-ÉR. (hrsz.: 0753, 0754/3)

214. SZEGHALOM 214. LELŐHELY, CIGÁNY-ÉRI-CSATORNA MENTE. (hrsz.:
0790)
215. SZEGHALOM 215. LELŐHELY, TEMETŐ. (hrsz.: 0701)

216. SZEGHALOM 216. LELŐHELY, TORDA UTCA, TÖVISKESI ÚT. (hrsz.:
2245/3, 2246, 2247, 2250, 2251, )
217. SZEGHALOM 217. LELŐHELY, CIGÁNY-ÉRI-DŰLŐ I. (hrsz.: 0666/28)
218. SZEGHALOM 218. LELŐHELY, CIGÁNY-ÉRI-DŰLŐ II. (hrsz.: 0665, 0666/28)
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219. SZEGHALOM 219. LELŐHELY, CIGÁNY-ÉRI-DŰLŐ III. (hrsz.: 0662/5-7)

220. SZEGHALOM 220. LELŐHELY, PURCSI-DOMB (PURCSI-HALOM). (hrsz.:
712, 696-698, 701-702, 707)
221. SZEGHALOM 221. LELŐHELY, BELTERÜLET. (hrsz.: 0363, 364/1-2, 365-374)
222. SZEGHALOM 222. LELŐHELY, HALAS-PUSZTA. (hrsz. 01023, 01004, 0977/5-23,28 )
223. SZEGHALOM 223. LELŐHELY, RÉDEI-HALOM. (hrsz.: 01062)

224. SZEGHALOM 224. LELŐHELY, EMŐDI-TANYA. (hrsz.: 0552)
225. SZEGHALOM 225. LELŐHELY, ÖRDÖG-ÁRKA. (hrsz.: 057/1-3, 01032/7, 01032/2,8-12,
01031, 01028/1, 01028/2, 0974, 0973, 0977/1,27-28, 0981, 0980, 01008, 01001/44, 01001/45-117,
01001/119, 01001/3-43)
226. SZEGHALOM 226. LELŐHELY, KÁROLY-DERÉK. (hrsz.: 099/38-41)
227. SZEGHALOM 227. LELŐHELY, PÉTERHELY I. (hrsz.: 0945/15, 0947/6-14)
228. SZEGHALOM 228. LELŐHELY, PÉTERHELY II. (hrsz.: 0859/8-9)
229. SZEGHALOM 229. LELŐHELY, PÉTERHELY III. (hrsz.: 0945/3-4)
230. SZEGHALOM 230. LELŐHELY, TÜDŐSZANATÓRIUM. (hrsz.: 529/1, 561/1, 562/1, 563)
231. SZEGHALOM 231. LELŐHELY, FOK-KÖZ. (hrsz.: 01205/2)
232. SZEGHALOM 232. LELŐHELY, CSÉFÁN, K. PAPP-TANYA. (hrsz.: 0465/5)

233. SZEGHALOM 233. LELŐHELY, KÉK-TÓ. (hrsz.: 0717, 0716, 0723/22, 0794,
0715)
234. SZEGHALOM 234. LELŐHELY, NAGYTÚLAKÖRÖS. (hrsz.: 01269/3-4)
235. SZEGHALOM 235. LELŐHELY, KORDA-TANYA. (hrsz.: 01077/39,42)
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6.sz. Függelék
Szeghalom város HÉSZ-ához
Natura 2000 területek
Dévaványai-sík(HUKM10003)
Szeghalom 0100, 0104, 0112/1, 0112/2, 0112/3, 0112/4, 0113/3, 0113/4, 0113/5, 0113/6,
0114, 0115, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128,
0129, 0130, 0131, 0134/1, 0134/2, 0134/3, 0134/4, 0134/5, 0134/6, 0134/7, 0135, 0136, 0137,
0138/1, 0138/2, 0138/3, 0139, 0140/1, 0140/2, 0141, 0142/1, 0142/2, 0143, 0144/1, 0144/2,
0144/3, 0145, 0146/1, 0146/4, 0146/5, 0146/6, 0146/7, 0146/8, 0147, 0148, 0149, 0150/1,
0150/10, 0150/11, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0150/7, 0150/8, 0150/9, 0151/1,
0151/2, 0151/3, 0151/4, 0152, 0153, 0154, 0155, 0156/10, 0156/11, 0156/12, 0156/13,
0156/14, 0156/15, 0156/16, 0156/17, 0156/18, 0156/19, 0156/3, 0156/4, 0156/5, 0156/7,
0156/8, 0156/9, 0157, 0158, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0160, 0161, 0162, 0163, 0164/1,
0164/10, 0164/11, 0164/12, 0164/13, 0164/14, 0164/15, 0164/16, 0164/2, 0164/3, 0164/4,
0164/5, 0164/6, 0164/7, 0164/8, 0164/9, 0165, 0166, 0167/1, 0167/2, 0168, 0169, 0170, 0171,
0172, 0173, 0174, 0175/1, 0175/2, 0175/3, 0175/4, 0175/5, 0175/6, 0176, 0177, 0178, 0179/1,
0179/2, 0180, 0181/1, 0181/3, 0181/4, 0182, 0183, 0184, 0185, 0220, 0225
Sebes-Körös (HUKM20016)
Szeghalom 01058, 01059, 01060, 01061, 01062, 01063, 01177, 01178, 01179, 01180, 01181,
01182, 01184, 01185, 01186, 01208, 01209, 01210, 01211, 01212, 01213, 01215, 01216,
01217, 01218, 01219/1, 01219/3, 01219/4, 01219/5, 01219/6, 01219/7, 01219/8, 01220/1,
01220/2, 01221, 01222, 01223
Csökmői-gyepek (HUHN20105)
Szeghalom 0926/1
Holt-Sebes-Körös (HUKM20018)
Szeghalom 01240, 01247, 01248, 01249, 01371/9, 01377, 01378/1, 01378/2, 01378/3, 01379,
01380, 01381, 01382, 01383, 01384, 01385, 01386, 01387, 01388
Dévaványa környéki gyepek (HUKM20014)
Szeghalom 0113/6, 0114, 0117, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0128, 0129,
0130, 0131, 0134/1, 0134/2, 0134/3, 0134/4, 0134/5, 0134/6, 0136, 01365/1, 01365/2, 01366,
01367, 01370, 01371/10, 01371/11, 01371/12, 01371/13, 01371/14, 01371/15, 01371/16,
01371/17, 01371/18, 01371/19, 01371/2, 01371/20, 01371/21, 01371/22, 01371/3, 01371/4,
01371/7, 01371/8, 01371/9, 01372, 01373, 01374, 01375/1, 01375/2, 01376, 0138/1, 0138/2,
0138/3, 01380, 0139, 01392, 01393/1, 01394, 01395/1, 01395/2, 01395/3, 0140/1, 0140/2,
01405/10, 01405/11, 01405/12, 01405/13, 01405/14, 01405/15, 01405/16, 01405/17,
01405/18, 01405/19, 01405/2, 01405/20, 01405/21, 01405/22, 01405/23, 01405/24, 01405/25,
01405/26, 01405/27, 01405/28, 01405/29, 01405/3, 01405/30, 01405/31, 01405/32, 01405/34,
01405/35, 01405/5, 01405/6, 01405/7, 01405/8, 01405/9, 01407/10, 01407/11, 01407/12,
01407/13, 01407/14, 01407/15, 01407/16, 01407/17, 01407/18, 01407/19, 01407/20,
01407/21, 01407/22, 01407/23, 01407/4, 01407/5, 01407/6, 01407/7, 01407/8, 01407/9,
01408, 0141, 0142/1, 0142/2, 0143, 0144/1, 0144/2, 0144/3, 0145, 0146/1, 0146/4, 0146/5,
0146/6, 0147, 0148, 0150/1, 0150/10, 0150/2, 0150/3, 0150/4, 0150/5, 0150/6, 0150/7,
0150/8, 0150/9, 0179/2, 0180, 0181/1, 0181/3, 0181/4, 0183, 0184, 0305/1, 0305/2, 0307,
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0310/3, 0310/4, 0311/1, 0311/2, 0313/1, 0365/1, 0365/2, 0365/3, 0365/4, 0365/5, 0366,
0441/1, 0441/2, 0445, 0446, 0447, 0448, 0449, 0450, 0451, 0452, 0453/1, 0453/10, 0453/11,
0453/12, 0453/13, 0453/14, 0453/15, 0453/16, 0453/2, 0453/3, 0453/4, 0453/5, 0453/6,
0453/7, 0453/8, 0453/9, 0461, 0532/10, 0532/11, 0532/9, 0534/3, 0534/4, 0534/5, 0543/1,
0543/3, 0543/4, 0543/5, 0544, 0547/15, 0547/16, 0547/17, 0547/2, 0547/20, 0547/21,
0547/22, 0547/23, 0547/24, 0547/25, 0547/26, 0547/27, 0547/28, 0547/29, 0547/30, 0547/31,
0547/32, 0547/33, 0547/34, 0547/9, 0550, 0552, 0562, 0574, 0575, 0576, 0577, 0578,
0580/10, 0580/11, 0580/12, 0580/13, 0580/14, 0580/15, 0580/16, 0580/17, 0580/18, 0580/19,
0580/2, 0580/20, 0580/21, 0580/22, 0580/23, 0580/24, 0580/25, 0580/26, 0580/27, 0580/3,
0580/4, 0580/5, 0580/6, 0580/7, 0580/8, 0580/9, 0581, 0582, 0583, 0584/1, 0584/11, 0584/12,
0584/13, 0584/14, 0584/15, 0584/16, 0584/17, 0584/18, 0584/19, 0584/2, 0584/20, 0584/21,
0584/3, 0584/4, 0584/5, 0584/6, 0584/7, 0584/8, 0584/9, 0585, 0586, 0587, 0588/1, 0588/10,
0588/11, 0588/12, 0588/13, 0588/14, 0588/15, 0588/16, 0588/18, 0588/19, 0588/2, 0588/20,
0588/21, 0588/22, 0588/23, 0588/24, 0588/25, 0588/26, 0588/27, 0588/28, 0588/29, 0588/3,
0588/30, 0588/31, 0588/32, 0588/33, 0588/34, 0588/4, 0588/5, 0588/6, 0588/7, 0588/8,
0588/9, 0589, 0590, 0591/1, 0591/10, 0591/11, 0591/12, 0591/13, 0591/14, 0591/15, 0591/16,
0591/17, 0591/18, 0591/19, 0591/2, 0591/20, 0591/21, 0591/22, 0591/3, 0591/4, 0591/5,
0591/6, 0591/7, 0591/8, 0592, 0593, 0609, 0624/10, 0624/11, 0624/12, 0624/2, 0624/3,
0624/4, 0624/5, 0624/6, 0624/7, 0624/8, 0624/9, 0625, 0626, 0627, 0628, 0629, 0630, 0632,
0634/1, 0634/2, 0635, 0636/1, 0636/2, 0636/3, 0636/4, 0636/5, 0636/6, 0636/7, 0637, 0638,
0639/1, 0639/2, 0639/3, 0639/4, 0639/5, 0640, 0641, 0642, 0643/1, 0643/2, 0643/3, 0643/4,
0643/5, 0643/6, 0643/7, 0643/8, 0643/9, 0645, 0646, 0647/1, 0647/2, 0647/3, 0648, 0649,
0650, 0651/1, 0651/10, 0651/11, 0651/12, 0651/13, 0651/2, 0651/3, 0651/4, 0651/5, 0651/6,
0651/7, 0651/8, 0651/9, 0653, 0654, 0655/1, 0655/2, 0655/3, 0656, 0657, 0658, 0659, 0660/1,
0660/2, 0660/3, 0660/4, 0660/5, 0660/6, 0660/7, 0660/8, 0660/9, 0661, 0662/1, 0662/2,
0662/3, 0662/4, 0662/5, 0662/6, 0662/7, 0662/8, 0663, 0666/1, 0666/10, 0666/11, 0666/12,
0666/13, 0666/14, 0666/15, 0666/16, 0666/17, 0666/18, 0666/19, 0666/2, 0666/20, 0666/21,
0666/22, 0666/23, 0666/24, 0666/25, 0666/26, 0666/27, 0666/28, 0666/29, 0666/3, 0666/30,
0666/31, 0666/4, 0666/6, 0666/7, 0666/8, 0666/9, 0667, 0668/1, 0668/2, 0668/3, 0668/4,
0668/5, 0669, 0670, 0671, 0672, 0673, 0674, 0675/1, 0675/10, 0675/11, 0675/12, 0675/13,
0675/2, 0675/3, 0675/4, 0675/5, 0675/6, 0675/7, 0675/8, 0675/9, 0676, 0677/1, 0677/2,
0677/3, 0678, 0679/1, 0679/2, 0679/3, 0679/4, 0679/5, 0679/6, 0679/7, 0679/8, 0679/9, 0680,
0681, 0682/1, 0682/10, 0682/11, 0682/2, 0682/3, 0682/4, 0682/5, 0682/6, 0682/7, 0682/8,
0682/9, 0683, 0684/1, 0684/10, 0684/11, 0684/12, 0684/13, 0684/14, 0684/2, 0684/3, 0684/4,
0684/5, 0684/6, 0684/7, 0684/8, 0684/9, 0685, 0686/1, 0686/10, 0686/11, 0686/12, 0686/13,
0686/14, 0686/15, 0686/2, 0686/3, 0686/4, 0686/5, 0686/6, 0686/7, 0686/8, 0686/9, 0687,
0688/1, 0688/2, 0688/3, 0688/4, 0688/5, 0688/6, 0698, 0699/1, 0699/2, 0699/3, 0699/4,
0699/5, 0702, 0704/1, 0705, 0706/10, 0706/11, 0706/12, 0706/13, 0706/14, 0706/15, 0706/16,
0706/17, 0706/19, 0706/20, 0706/21, 0706/22, 0706/23, 0706/25, 0706/6, 0706/7, 0707, 0708,
0709, 0710/1, 0710/10, 0710/11, 0710/12, 0710/13, 0710/14, 0710/15, 0710/16, 0710/17,
0710/18, 0710/19, 0710/2, 0710/20, 0710/21, 0710/22, 0710/23, 0710/24, 0710/25, 0710/26,
0710/27, 0710/28, 0710/29, 0710/3, 0710/30, 0710/31, 0710/32, 0710/33, 0710/34, 0710/35,
0710/36, 0710/4, 0710/5, 0710/6, 0710/8, 0710/9, 0711, 0712/1, 0712/10, 0712/11, 0712/12,
0712/13, 0712/14, 0712/15, 0712/2, 0712/3, 0712/4, 0712/5, 0712/6, 0712/7, 0712/8, 0712/9,
0713, 0714, 0715, 0716, 0717, 0718, 0719, 0720, 0721, 0722, 0723/1, 0723/10, 0723/11,
0723/12, 0723/13, 0723/14, 0723/15, 0723/16, 0723/17, 0723/18, 0723/19, 0723/2, 0723/20,
0723/21, 0723/22, 0723/3, 0723/4, 0723/5, 0723/6, 0723/7, 0723/8, 0723/9, 0724, 0725, 0726,
0727, 0728, 0729/1, 0729/2, 0729/4, 0729/5, 0742, 0743, 0744, 0745, 0746, 0747, 0748/1,
0748/2, 0748/3, 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0754/1, 0754/2, 0754/3, 0756, 0757, 0758,
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0759, 0760, 0761, 0762, 0763, 0764, 0765, 0766, 0767, 0768, 0769, 0770, 0771, 0772,
0773/1, 0773/2, 0773/3, 0774, 0775
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7.sz. Függelék
Szeghalom város HÉSZ-ához
1. A rendelet 11.§. (4) bekezdésében előírt faérték számítás módja
(az értékszámítás dr. Radó Dezső értékszámításai szerint, illetve az Európai Unió Erdészeti és
Fagazdálkodási Bizottságának 1984-ben elfogadott modellje alapján készült):
A faértéket az oxigént termelő asszimiláló levélfelület tömege adja. A pótlást szolgáló fák
lombtömegének az ültetést (pótlást) követő 3. évben a kivágott fa lombtömegének 80%-val
kellene egyenértékűnek lenni.
A faérték számításakor figyelembe kell venni a kivágandó fa városon belüli elhelyezkedését,
korát és egészségi állapotát.
A fa értékét értékszorzókkal fejezzük ki:
A = a fa városon belüli elhelyezkedése szerinti értékszorzó:
a) jelentős városképi környezet, ritka fafaj, illetve faállomány esetében a szorzószám 1,00
b) magas laksűrűségű, környezetében ártalmakkal terhelt terület ( lakótelep, ipari terület védő
fasora ) faállományának esetében a szorzószám 0,70
c) kertes beépítésű, alacsony laksűrűségű terület vagy külterület faállományának esetében a
szorzószám 0,50
B = a fa pontosan ismert vagy becsült kora szerinti értékszorzó:
10 éves fa szorzószáma
20 éves fa szorzószáma
30 éves fa szorzószáma
40 éves fa szorzószáma
50 éves fa szorzószáma
60 éves fa szorzószáma
70 éves fa szorzószáma

10
40
84
160
300
500
700

Egyedi, védett fa kortól független értékszorzója 1000
Ha a fa kora a tízéves időköznél pontosabban becsülhető, vagy adat létezik az ültetés
időpontjára, úgy a két határ évtizedszorzó átlagával kell számolni.
C = a fa egészségi állapota szerinti értékszorzó
a) ha a fa gyökérzete, törzse, lombkoronája teljesen ép, egészséges, akkor az értékszorzó 1,00
b) ha a lombkorona kissé csonkult (a csonkulás kevesebb, mint az összkorona 25 % - a), vagy
visszavágott, akkor az értékszorzó 0,70
c) ha a lombkorona erősen csonkult ( a csonkulás több, mint 50 % ), beteg, akkor az
értékszorzó 0,40
D = a fa értékfelvételi időpontjában kapható szabványcsemete faiskolai, ÁFÁ - val növelt ára
forintban kifejezve.
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A fa értékét az A x B x C x D szorzat adja, forintban kifejezve.
Ha a kivágásra kerülő növény úgy kerül értékelésre, hogy azt a Polgármesteri Hivatalnak kell
kivágatnia kérelmező helyett, úgy az értéket a kivágás igazolt költsége is növeli.
2. Település fásításra ajánlott utcasorfa fajok:
a) Kis termetűek, légvezetékek alá:

b) Nagyobb termetű fajok:

Fraxinus ornus ’Mecsek’
- gömkőris
Fraxinus excelsior ’Aurea’ - aranykőris
Koelreuteria paniculata
- csörgőfa
Acer platanoides ’Globosum’- gömbjuhar
Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’-galagonya
Robinia pseudoacacia ’Umbraculifera’
- gömbakác
Prunus fruticosa ’Globosa’- gömbcsepleszmeggy
Celtis occidentalis
- ostorfa
Gleditsia triacanthos - lepényfa
Quercus robur
- kocsányos tölgy
Tilia tomentosa ’Szeleste’ - ezüsthárs
Fraxinus angustifolia ’Raywood’- keskenylevelű kőris
Acer platanoides ’Cleveland’ - korai juhar

c) Szűk utcák fásítására javasolt oszlopos habitusú fafajok:
Quercus robur ’Fastigiata’ – oszloptölgy
Carpinus betulus ’Fastigiata’ – oszlopos gyertyán
Pyrus calleryana ’Chanticleer’ – oszlopos díszkörte
Acer platanoides ’Olmsted’ - oszlopos korai juhar

További idetartozó mellékletek a CD-n:
1. foepitesz_velemeny.pdf
2. Szegh. Belter. Szab. SZÁ 2-1, 2-2.pdf
3. Szegh. Kült. Szab. SZÁ 1.1-1.4.pdf
4. Szegh. Kült. Szab. SZÁ 1.5-1.8.pdf
5. Szegh. Kült. Szab. SZÁ 1.9-1.11.pdf
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SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
……/2010. (……) határozata
a településszerkezeti terv megállapításáról
(Tervezet)

Szeghalom város Önkormányzata a település szerkezeti tervét az alábbiak szerint állapítja
meg:
1. Szeghalom város igazgatási területén az egyes területek felhasználásának-, a területek
alakításának-, szükséges védelmének a módját, a település működéséhez szükséges
műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását
és elrendezését csak a jelen határozat mellékletét képező, 2010. május havi keltezéssel
ellátott SZE-1/1-1/3 jelű M=1:15000 – és az SZE-2/1-2/2 jelű 1:5000 méretarányú
településszerkezeti tervek, valamint a településszerkezeti terv szöveges leírásában
foglaltak szerint lehet megvalósitani.
2. A

fentiekben

meghatározott

tervdokumentumok

legfeljebb

a

jelen

határozat

hatálybalépésétől számított 10 éves időtartamig érvényesek, ezen idő eltelte után azok
felülvizsgálatáról, szükség esetén a módosításukról, vagy új terv elkészítéséről
gondoskodni kell.
Határidő: 2010. junius 01. és folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
Szeghalom, 2010. május 19.
Macsári József
polgármester

További idetartozó mellékletek a CD-n:
1. Szegh. Belter. Szerk. SZE-2-1, 2-2.pdf
2. Szegh. Kült. Szerk. SZE-1-1.pdf
3. Szegh. Kült. Szerk. SZE-1-2.pdf
4. Szegh. Kült. Szerk. SZE-1-3.pdf
5. Települészerkezeti tervi leírás.pdf
vissza a tartalomhoz
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5.2. napirend
ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő- Testület 2010. május 31-i ülésére
Tisztelt Képviselő - Testület!
Szeghalom Város Önkormányzat tulajdonában lévő Szeghalom 0800/2 hrsz-ú (gyep művelési
ágú, 9,8835 ha, 85,99 AK) ingatlant Erdei Gyula Szeghalom, Baross G. u. 23. szám alatti
lakos bérelte, melynek szerződése 2009. 08. 31-én lejárt. Az ingatlan 2009. május 27-én ipari
parknak lett minősítve. A területen ipari beruházás nem kezdődött el, ezért Erdei Gyula bérleti
szándékát jelezte a Hivatalnál. A Képviselő testület 32/2006. (III. 27.) Ökt. sz. rendeletében
meghatározott bérleti díjat a bérlőnek nem áll szándékában megfizetni, mivel az ingatlan ipari
parknak van minősítve, így arra földhasználati jog nem jegyezhető be, ezáltal támogatás
igénylésére sem jogosult.
32/2006. (III. 27.) Ökt. sz. rendelet alapján 1 ha feletti gyep bérleti díja:
Év
2010.
2011.
2012.
2013.
2014.
2015.

Bérleti díj
10.939,5 Ft/ha/év + ÁFA
11.486,5 Ft/ha/év + ÁFA
12.060,8 Ft/ha/év + ÁFA
12.663,9 Ft/ha/év + ÁFA
13.297,0 Ft/ha/év + ÁFA
13.961,9 Ft/ha/év + ÁFA

A fentiek alapján arra kérem a Tisztelt Képviselő- Testületet, hogy Erdei Gyula részére a
haszonbérleti díjat 50.000 (azaz ötvenezer) Ft/év + ÁFA mértékben megállapítani
szíveskedjen.
Határozati javaslat
/2010. (V. 31.)Ökt. sz.
Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Erdei Gyula (Szeghalom, Baross G. u.
23.) részére a Szeghalom 0800/2 hrsz-ú ipari park besorolású ingatlant 50.000 (azaz
ötvenezer) Ft/év + ÁFA béreli díj ellenében, 2010. június 1-től 5 év időtartamra bérbe adja. A
bérleti szerződésben rögzíteni kell, hogy amennyiben a területre az Önkormányzatnak
közcélból szüksége lenne, a használó köteles a területet, felszólításra, kártérítési igény
kizárásával, eredeti állapotban 60 napon belül a Hivatal rendelkezésére bocsátani. A Hivatal a
bérleti díjat részarányosan visszafizeti a bérlő részére.
Szeghalom, 2010. május 14.
Macsári József
Polgármester
vissza a tartalomhoz

87

5.3 napirend

HATÁROZATI JAVASLAT
a Képviselő-testület 2010. május 31-i ülésére

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelődési, Sport,és Szabadidő Központ Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:
1., Az Alapító Okirat 9. pontja az alábbiakkal egészül ki:
- TEÁOR
- TEÁOR

7490: máshová nem sorolható egyéb szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység
5914: filmvetítés

2010. január 1-től alkalmazandó szakfeladatok:
Kiegészítő tevékenységek:
749031:
Módszertani szakirányítás
2., Az alapító okirat módosítása 2010. június 1-én lép hatályba.
Határidő: 2010. június 1.
Felelős: Macsári József polgármester
Szeghalom, 2010. május 12.

Macsári József
polgármester
vissza a tartalomhoz
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5.4 napirend
Határozati javaslat
A Képviselőtestület 2010. május 31.-i ülésére
Szeghalom Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 1992.évi
XXXVIII. tv. 125.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazással élve a 2010-2011.
években eltekint a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél a megvalósítási
tervek elkészítésétől.
Határidő: folyamatos
Felelős: Macsári József polgármester
Indoklás:
Az Áht. 2010. január 1.-vel hatályba lépett 90.§(2) bekezdése előírja, hogy az
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetése tartalmazza a
megvalósítási tervet. A törvény 90.§(4) bekezdése szerint a megvalósítási terv a
költségvetési szerv közfeladat-ellátása előfeltételeinek, valamint a szakmai
megvalósítása folyamatának leírását tartalmazza. Előfeltételnek tekintendők: a
szakmai, bérpolitikai, a költségvetési, valamint a finanszírozási jogszabályok,
előírások, normák.
Mivel a normák és az informatikai háttér még nem állnak rendelkezésre, ezért
célszerű eltekinteni a megvalósulási terv elkészítésétől.
vissza a tartalomhoz
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5.5 napirend
SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

…/2010.(…) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat intézményeinél alkalmazott napi élelmezési
nyersanyagköltségek meghatározásáról szóló 5/1996.(II.26.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról
(tervezet)
1.§.
A Rendelet 1/A.§.-ban meghatározott 3.számú melléklet helyébe ezen rendelet
melléklete lép.
2.§.
Ez a rendelet 2010.junius 1.-én lép hatályba.

Macsári József
Polgármester

Dr.Oláh Ernő
Címzetes főjegyző

90

melléklet
Téritési díjak*
Szeghalom intézmény
(2010. május 1.-től)
a) Ápoló- gondozó otthoni ellátás esetén:
o Emelt szintű férőhely esetén:
2 400.-Ft/nap
o Átmeneti ellátás:
2 400.-Ft/nap
o Átlagos ápolást nyújtó esetén:
2 400.-Ft/nap
o Egyszeri igénybevételi díj, Emelt férőhely esetén:
000.-Ft

72 000.-Ft/hó
72 000.-Ft/hó
72 000.-Ft/hó
600

b) Nappali ellátás:
o Idősek Klubja étkezés és tartózkodás:400.- Ft+ÁFA/nap
o Csak tartózkodás esetén:
30.-Ft/nap
o
o Pszichiátriai betegek nappali intézmény díj: 400.-Ft/ ebéd +ÁFA
o Csak tartózkodás esetén étkezés nélkül:
100.-Ft/nap
c) Házi segítségnyújtás:

430.-Ft/ óra

d) Étkeztetés, térítési díj: 380.-Ft+ ÁFA/ adag, és a kiszállítás:80.-Ft+

ÁFA/ lakás
e) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás havi díja: 1500.-Ft/ ellátott/hó

*Jóváhagyta: Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás 2010. március 30-án megtartott
társulási ülésén a 23/2010.(III. 30.) határozatával.
vissza a tartalomhoz
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