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Szeghalom Város Polgármesterétől 
_________        ___  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 
 


Iktatószám: 196-14/2022. 
 


M E G H Í V Ó 


A helyi önkormányzatokról szóló módosított 2011. évi CLXXXIX. tv. 65. §-ban biztosított 
jogkörömben eljárva, Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli  


ülését 


2022. augusztus 2-án (kedd) 08:00 órára 
összehívom. 
 


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szisz Ferenc terme (Szeghalom, Szabadság tér 
4-8. sz.)  


Napirendek: 


1./ Telekalakítás /Újtelepi szabadidőpark zöldterület-fejlesztése/ 
2./ Településrendezési eszköz módosítási eljárásban beérkezett hatósági vélemények 
elfogadása 


3./ Művelési ág változás  
 


Kérem, hogy a rendkívüli ülésen megjelenni szíveskedjen. 
 


Szeghalom, 2022. július 27.  


Tisztelettel: 


                Macsári József  








Szeghalom Város Polgármesterétől 
       
5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611., Fax: 66/371-623 


 
 
 


ELŐTERJESZTÉS  
 
 


A Képviselő-testület 2022. augusztus 2.-ai rendkívüli testületi ülésére 
 


Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Szeghalom Város Képviselő Testülete a 38/2021. (V.4.) illetve 14/2021 (VII.30.) Ökt. számú 
határozatokkal elfogadta a Településrendezési Eszközök módosítás eljárás megindítását. A 
teljes eljárás véleményezési szakasza lezárult. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § 
(2) bek. szerint „ A véleményezést követően a beérkezett véleményeket - egyeztetés esetén a 
jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem 
fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést 
indokolnia kell.” 
 
A véleményezési eljárás során a beérkezett állásfoglalásokat, észrevételeket a mellékelt 
táblázatok szerint kezeljük. 
 
 
Fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot tartom indokoltnak elfogadni. 
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Határozati javaslat 
 
../2022.  
 


HATÁROZAT 
 
 
A 38/2021. (V.4.) illetve 14/2021 (VII.30.) Ökt. számú határozatokkal elindított 
Településrendezési eszközök  módosításának teljes eljárásban beérkezett hatósági 
véleményeket a mellékelt táblázat szerint kezeljük. 
 
A településrendezési eszköz tervezetét, az eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a 
véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentummal együtt megküldöm végső 
szakmai véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró Békés Megyei 
Kormányhivatalnak.  
A partnerségi egyeztetés megtörtént, észrevétel, vélemény nem érkezett, az egyeztetés 2022. 
május 16. lezárásra került.  
 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Macsári József polgármester 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes műszaki irodavezető 
Marton Julianna műszaki ügyintéző     Macsári József 
         Polgármester 
 
 








________________________________________________________________________________________________ 


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 


                   Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 


Előterjesztés 


 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 


2022. augusztus 02-én tartandó ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A szeghalmi 01045 helyrajzi számú, Szeghalom Város Önkormányzatának tulajdonát képező szántó 


művelési ágú ingatlan egy részét a Nemzeti Biodiverzitási Központ pályázatának keretében 


szilvafákkal telepítettük be. 


 


Mivel az ingatlan művelési ága szántóról részben gyümölcsösre változott, szükséges a művelési ág 


változás átvezetése az illetékes földhivatalnál. A területről változási vázrajz készült, ami alapján az 


ingatlan művelési ága szántó művelési ágról gyümölcsös, szántó, gyümölcsös művelési ágra 


változott.  


 


Szeghalom Város Önkormányzata 2022. július 25. napján kérte a művelési ág megváltoztatását, 


azonban a művelési ág átvezetéséhez szükséges becsatolni az erre irányuló képviselő-testületi 


döntést.  


 


Határozati javaslat: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 


01045 helyrajzi számú szántó művelési ágú önkormányzati tulajdonú ingatlan művelési ága 


gyümölcsös, szántó, gyümölcsösre változzon.   


 


Szeghalom, 2022.08.01. 


A bejelentést készítette: 
Baraksó Szabolcs, műszaki ügyintéző 
 
 
                                                                                                                      Macsári József 


              polgármester 








1. sz. melléklet a …/2022. (…….) Ökt. sz. határozathoz 
A településrendezési eszköz tervezetéhez az eljárásban résztvevő államigazgatási szervek részéről 
érkezett észrevételek és az ezekre hozott döntések 
 


 
 SSZ. VÉLEMÉNYEZŐ ÉSZREVÉTEL DÖNTÉS 
 1. Békés Megyei 


Kormányhivatal Építésügyi 
és Örökségvédelmi Főosztály 
Iktatószám: 
BE/10/916-2/2022  
 


„… településrendezési terv térképein a 
régészeti lelőhelyek jelölése pontatlan, 
amelyet szükséges javítani.” 
„…régészeti lelőhelyek helye, illetve 
kiterjedése nem egyezik 
egymással, …aktualizálni kell.” 
„…a tervanyag fentiekben leírtaknak 
megfelelő kijavítása esetén – kifogást 
nem emelek, észrevételt nem teszek.” 


A tervlapokon a 
legfrissebb adatoknak 
megfelelően jelölve, 
aktualizálva lesznek, a 
tervezési területet érintő 
pontosított régészeti 
lelőhelyek. 
 


 2. Békés Megyei  
Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 
Iktatószám: 
BE/12/282-2/2022  


„ A záró véleményezési dokumentáció 
megkeresésekor kérem a 
dokumentációhoz csatolni a 
bányafelügyelet véleményét.” 
„Kérem a záró véleményezési 
dokumentáció megkérésekor a 
dokumentációhoz csatolni a Békés 
Megyei Önkormányzat Közgyűlés 
Elnökének véleményét.” 
„…a Köu-6 jelzéssel ellátott tervezett 
közúti közlekedési területek 
szabályozási szélessége a szabályozási 
tervlapon nincs  feltüntetve. A Köu-7 
jelű terület esetében a változással 
érintett részen a szabályozási szélesség 
szintén nincs feltüntetve. Kérem a 
szabályozási tervlap rajzi részének 
kiegészítését.” 
„mintakeresztszelvények, …belső 
úthálózat esetében.” 


A bányafelügyelet és a 
Megyei Önkormányzat 
véleményét megkértük. 
 
A Köu-6 jelzéssel 
ellátott közúti 
közlekedési területek 
műszaki kialakítása, 
földhivatali lejegyzése 
már megtörtént, azok 
meglévő elemnek 
tekinthetők, amelyeket a 
tényleges állapot szerint 
kerültek a tervbe. A 
hatályos település-
rendezési terv jelkulcsa 
azonban nem 
különbözteti meg a 
tervezett és meglévő 
szabályozási vonalakat. 
Mintakeresztszelvény 
készítése a meglévő, 
műszakilag már 
ténylegesen kialakított út 
esetén nem szükséges. 
 
 
 
 
 


 3. Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. 
Iktatószám: 
K-20992/2022 


„…az eljárásban észrevételt nem 
kívánunk tenni.” 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 
 


 4. Békés Megyei 
Kormányhivatal  
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály Hatósági és 
Komplex Engedélyezési 
Osztály 


„…a tervezett módosítások kapcsán 
kifogást nem kívánok emelni.”  


A tervezet módosítást 
nem igényel. 
 







 SSZ. VÉLEMÉNYEZŐ ÉSZREVÉTEL DÖNTÉS 
Iktatószám: 
BE/38/02239-2/2022. 


 5. Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos 
Közúti és Hajózási  Hatósági 
Főosztály 
Iktatószám: 
BP/0801/00640-3/2022 
 


„Az eljárás további szakaszában rész 
kívánok venni.” 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 6. Békés Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Növény- és 
Talajvédelmi Osztály 
Iktatószám: 
BE/34/610-2/2022 
 
 


„…talajvédelmi szempontból jelentős 
környezeti hatás nem várható.” 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 7. Szabályozott Tevékenységek 
Felügyeleti Hatósága 
Bányászati és Gázipari 
Főosztály Szolnoki 
Bányafelügyeleti Osztály 
Iktatószám: 
SZTFH-BANYASZ/6056-
2/2022. 
 


„A 01352/2 hrsz-ú földrészletre 
vonatkozó, Bányafelügyelet 2021. 
március 19.-én kelt, JN/43/01115-
17/2021. számon kiadott bányatelek 
megállapító Határozatában foglaltakat 
átvezették területrendezési eszközök 
módosításába, ezért a tartalmával 
egyetért, továbbá javaslatot nem tesz, 
kifogást nem emel. A területrendezési 
eszközök módosítása „2. Déli 
Iparterület” terület vonatkozásában  a 
bányafelügyelet előírásokat nem tesz.” 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 8. Budapest Főváros 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály 1. 
Iktatószám: 
BP/FNEF-TKI/3172-2/2022 
 


„…természetes gyógytényező 
érintettsége nem áll fenn, ezért jelen 
esetben a BFKH véleményezési 
lehetőséggel nem rendelkezik.” 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 9. Békés Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztály 
Iktatószám: 
10.041-2/2022. 


„…a módosításokkal kapcsolatosan 
kifogást nem emelek.” 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 10. Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatósága 
Iktatószám: 
1216-1/2022. 
 


„A Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság részéről természet- és 
tájvédelmi szempontú észrevétel, 
javaslat nem merült fel. Az eljárás 
további szakaszaiban a Körös-Maros 
Nemzeti Park Igazgatóság nem kíván 
részt venni.” 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 
 
 
 
 
 


 11. Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
Iktatószám: 
BE/NEF/623-2/2022 


„…a módosítások tárgyát illetően 
település- és környezet-egészségügyi 
szempontból kifogást nem emelek.” 
 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 12. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Főosztály 
Iktatószám: 


„…a Magyar Honvédség nemzeti és 
szövetségi védelmi feladatai 
végrehajtása biztosított, ezért az abban 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 







 SSZ. VÉLEMÉNYEZŐ ÉSZREVÉTEL DÖNTÉS 
8169-2/2022/h. 
 


foglaltakkal kapcsolatban külön 
észrevételt nem teszek.” 


 13. Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Iktatószám: 
35400/1990-1/2022.ált. 


„Vízvédelem és vízgazdálkodás 
szempontból … kifogást nem emelek.” 
„Polgár védelmi szempontból a 
módosítás ellen kifogást nem emelek.” 
„Iparbiztonsági szempontból … 
kifogást nem emelek.” 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 14. Szeghalmi 
Rendőrkapitányság 
Iktatószám: 
04070/1235-1/2022.ált. 


„…véleményem, javaslatom nincs.” A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 15. Békés Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési, 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
Útügyi Osztály 
Iktatószám: 
BE/36/UO/00240-2/2022 


„…  a tervezett módosítások útügyi 
érdeket nem sértenek, …közlekedési 
szakági szempontból kifogást nem 
emelek.” 
 
 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 16. Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 
Iktatószám: 
CE/12882-2/2022. 
 


„… hírközlési szakági anyagot nem 
tartalmaz, hírközlési érdeket 
előreláthatóan nem érint, így azt nem 
áll módjában véleményezni.” 


 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 17. Körös-Vidéki Vízügyi 
Igazgatóság 
Iktatószám: 
K-0798-015/2022 


„A benyújtott véleményezési 
dokumentációval Igazgatóságunk 
egyetért, az abban foglaltak ellen 
kifogást nem emel.” 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 18. Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlés Elnöke 
Iktatószám: TTO6184-49/2022 
 


„…tájékoztatom, hogy Szeghalom 
város településrendezési eszközeinek 
jelen eljárásban tervezett 
módosításával kapcsolatban a hatályos 
megyei területrendezési tervnek való 
megfelelést a Trtv. 11§ b) pontja és 
29.§-a szerinti követelmények 
teljesülése tekintetben a véleményezési 
dokumentáció alapján nem tudja 
megállapítani. A településrendezési 
eszközök tervezett módosítása, annak 
az egyéb megyei területrendezési tervi 
vonatkozásait tekintve, megfelel Békés 
megye hatályos területrendezési 
tervének.” 
„…a településrendezési eszközök 
módosítása, illetve annak célja nem 
ellentétes Békés megye 
területfejlesztési koncepciójával, sem 
Békés megye területfejlesztési 
programjával.”  


A tervezet kiegészül a 
megyei területrendezési 
tervnek való megfelelés 
megállapítását segítő 
munkarésszel. 
 


 19. Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdészeti Osztály 
Ügyiratszám: BK/ERD/06422-
2/2022 
 


„…az 1. sz. területen tervezett 
módosítás az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdőt, 
erdőgazdálkodási tevékenységet 
közvetlenül szolgáló földterületet 
(azonosítója: Szeghalom 181/A – 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 
 







 SSZ. VÉLEMÉNYEZŐ ÉSZREVÉTEL DÖNTÉS 
01359/2 hrsz. „d” alrészlet) is érint” 
„Amennyiben a tervezettek 
következtében az érintett ingatlanok 
igénybevételére (lásd: EVT. 77-85.§-
ai, mezőgazdaási művelésbe vonás, 
termelésből való kivonás, időleges 
igénybevétel, stb.) kerülne sor, úgy 
ehhez az erdészeti hatóság előzetes 
hozzájárulása szükséges! Az, hogy az 
igénybevétel engedélyezhető, vagy 
sem, illetve az engedély 
milyenfeltételek teljesülésével adható 
meg, az akkori engedélyezési eljárás 
során – a felmerülő összes körülmény 
ismeretében és ezek mérlegelését 
követően – kerül megállapításra.” 
„…a módosítással érintett 2. sz. 
területen az Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdőterületek 
nem találhatók.” 
 


 
 
 







 
2. sz. melléklet a …/2022. (.......) Önk. sz. határozathoz 


A településrendezési eszköz tervezetéhez az eljárásban résztvevő Partnerek és érintett területi, 
települési önkormányzatok részéről érkezett észrevételek és az ezekre hozott döntések 


 
 


VÉLEMÉNYEZŐ ÉSZREVÉTEL DÖNTÉS 
Füzesgyarmat Város 
Önkormányzat 
Polgármestere 
Iktatószám: 
I./2974-2/2022 
 


„… véleményt nem teszek.” 
 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


Újiráz Község 
Önkormányzat 
Polgármestere 
Iktatószám: U/21-3/2022 


„… észrevételt nem teszünk, kifogást 
nem emelünk.” 
 


A tervezet módosítást 
nem igényel. 


Dévaványa Város 
Önkormányzat 
Polgásmestere 
Iktatószám: 
DV/2581-2/2022 


 


„…észrevételt nem teszünk.” A tervezet módosítást 
nem igényel. 


 








________________________________________________________________________________________________ 
Ügyintézés helye: Városi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadási idő: Hétfő 800-1600 
Címe: 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8.  Kedd 800-1200  
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623  Szerda nincs  
E-mail: polgarmester@szeghalom.hu  Csütörtök 800-1600 


  Péntek 800-1200  


Szeghalom Város Polgármesterétől 
  


5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. 
Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 


 
ELŐTERJESZTÉS 


 
a Képviselő-testület 2022. augusztus 2-i rendkívüli Képviselő-testületi ülésére 


 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Folyamatban van az Újtelepi szabadidőpark területének rendezése, zöldterület -fejlesztése. 
 
Az tervezés első szakaszában megvalósult az aszfaltpálya felújítása, megépült a pálya körüli járda, 
illetve a pálya és a játszótér közötti sétány térburkolatos járdája. 
A meglévő játszótér elhasználódott játszótéri elemeinek cseréje napokon belül megtörténik. 
Igény merült fel egy közösségi pavilon elhelyezésére, a tervezővel felvettük a kapcsolatot a 
tervezési munka megkezdődött. 
Az építésügyi hivatallal történt egyeztetés során kiderült, hogy a pavilon elhelyezése a jelenleg 
hatályos rendezési terv szerint nem megoldható, ezért telealakítási eljárás lefolytatása szükséges.  
A geodéziai munkák elvégzése megtörtént, melyet az előterjesztéshez mellékelünk, és kérném a 
tisztelt Képviselő-testületet, hogy az ingatlanrendezést az alábbi határozati javaslat jóváhagyásával 
fogadja el. 
 
Határozati javaslat 
……../2022. (VIII. 2.) Ökt. sz. Hat. 
 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött abban, hogy a GEOSZEG 
Földmérő és Ingatlanrendező Bt. által 155/2022. munkaszámon elkészített, Szeghalom Város 
Önkormányzatának tulajdonát képező 2781/2 hrsz-ú földrészlet megosztása megvalósuljon. 
 
A kialakuló 2781/3 hrsz-ú „a” kivett közpark, „b” kivett játszótér” és a 2781/4 hrsz-ú kivett 
közpark, ingatlanok az ingatlan-nyilvántartásba változatlan tulajdoni állással kerüljenek átvezetésre. 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a földrészlet telekosztásának ügyében járjon el 
a Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Osztályánál. 
 
Megbízza a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételével. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Macsári József polgármester 
 
Szeghalom, 2022. július 27. 
 
Előterjesztést készítette:  
Elek Ágnes  műszaki irodavezető 
 
 
         Macsári József 
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