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1. ELŐZMÉNYEK, A MÓDOSÍTÁS TÁRGYA 
 

1.1 Előzmények, célok 
 
Szeghalmon több igen jelentős, a település életét a későbbiekben meghatározó beruházást 
terveznek. E fontos fejlesztési lehetőségek, illetve azok pontos paraméterei a jelenleg 
hatályos településrendezési eszközök készítésekor még ismeretlenek voltak, így azokban a 
létesítmények “fogadásának”, telepítésének építésjogi, helyi szabályozási környezete nem 
lehetett még biztosítva maradéktalanul. A fentiek okán szükséges a város településrendezési 
eszközeinek két részterületre vonatkozó módosítása az alábbiak szerint:  

1. XIX. utca – XX. utca folytatásában tervezett utca – belterületi határ – XVIII. utca által 
határolt terület    

A Szeghalom, XIX. utca – XX. utca folytatásában tervezett utca – belterületi határ – XVIII. 
utca által határolt terület besorolása lakóterület (Lke). A telektömb mintegy harmada 
beépítetlen, a lakótelkek értékesítésére a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve kevés 
az esély. Ezzel szemben határozott kereslet tapintható ki a vállalkozások részéről 
gazdasági célú területek iránt, amelyeken üzemi jellegű létesítmények is telepíthetők. Az 
Önkormányzat kezdeményezi ezért a tervezett, de végül ki nem alakított lakótelkek 
(hrsz.: 2894) átsorolását olyan területté, melyen környezetét nem zavaró ipari, üzemi, 
logisztikai funkciók, napelempark, stb. telepíthetők. A változtatáshoz a 
településszerkezeti és szabályozási tervlapok módosítása egyaránt szükséges. Új 
beépítésre szánt terület nem jön létre. 

2. Kolozsvári utca – Érmellék utca – Kinizsi utca – Rákóczi utca – Dugovics utca által 
határolt terület    

A Kinizsi utcai iparterületbe ékelődő, Kolozsvári utcától északra fekvő telektömb jelenlegi 
besorolása lakóterület (Lfsz). A telektömb mintegy kétharmada beépítetlen, a korábban 
kiosztott lakótelkek értékesítésére a jelenlegi tendenciákat figyelembe véve kevés az 
esély. Ezzel szemben határozott kereslet tapintható ki a környéken működő 
vállalkozások részéről olyan területek iránt, amelyeken gazdasági, üzemi funkciójú 
épületek emelhetők. Az Önkormányzat kezdeményezi ezért a beépítetlen telkek 
átsorolását olyan területté (pl. Gip), melyen üzemi, gazdasági jellegű tevékenység 
folytatható. A változtatáshoz a településszerkezeti és szabályozási tervlapok módosítása 
egyaránt szükséges. Új beépítésre szánt terület kijelölése nem szükséges. 
 

Az előállt helyzet megoldása a szabályozási előírások olyan irányú módosítása, amely 
lehetőséget ad a tervezett beruházások településképi, építészeti, környezeti és fejlesztési 
oldalról is kedvező megvalósítására. 

Összefoglalva az eddigieket: a jelen módosítás elsődleges feladata: 

 az Önkormányzat és a potenciális építtetők terveiben szereplő beruházások 
megvalósíthatóságának biztosítása a szabályozási környezet oldaláról a 
módosítással érintett területek vonatkozásában. 

Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2020. (VI.29.) Ökt. sz. 
határozatában döntött településrendezési eszközeinek módosításáról.  
 
Figyelembe véve a fentieket a településrendezési eszközök módosítása a egyszerűsített 
eljárás szabályai szerint történik. A módosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
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településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Elj.r.) településrendezési tartalmi követelményei, valamint a Helyi Építési 
Szabályzat (HÉSZ) alkalmazásával készül. 

Jelen dokumentáció az Elj. r. 9. melléklet szerinti partnerségi és szakmai egyeztetésre 
készült. 

Szeghalom Város Önkormányzata az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szerinti környezeti vizsgálatot 
elkészíttette az 1. helyszínnel kapcsolatban, tekintve, hogy az illetékes Hatóságok 
szükségesnek tartották annak kidolgozását. Az elkészült anyag szerint a környezet 
állapotának számottevő romlását nem eredményezik a tervezett változások.  
 

1.2 A tervezési területek ismertetése 

1.2.1. XIX. utca – XX. utca folytatásában tervezett utca – belterületi határ – XVIII. utca 
által határolt terület 
 
Az Újtelepen fekvő 2894 hrsz-ú ingatlan képezi a tényleges változtatással érintett területet, 
amely a belterület alábbi településszerkezeti jelentőségű elemekkel határolt részén 
helyezkedik el: Kinizsi utca – belterületi határ – vasútvonal – Arany János utca.  

A tényleges változtatással érintett 2894 hrsz-ú terület jelenleg beépítetlen, területét települési 
jelentőségű ivóvízvezeték osztja ketté a településrendezési eszközökben kijelölt közterület 
tengelyében vezetve. A tervezett lakóterületi fejlesztés településrendezési tervben kijelölt 
telkeit nem osztották ki. 

A módosítással érintett terület szomszédságában falusias lakóterületek, Gip-1 jelű, 
lakóterülettel határos, környezetét nem zavaró ipari, gazdasági területek, valamint a város 
külterületi részei találhatók. 

 

Az 1. sz. helyszín elhelyezkedése  
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1.2.2. Kolozsvári utca – Érmellék utca – Kinizsi utca – Rákóczi utca – Dugovics utca által 
határolt terület 

 
A Kolozsvári utca északi oldalán többnyire már beépülő telkek északi folytatásában 
kialakított 2916/18 – 2916/41 hrsz-ú ingatlanok képezk a tényleges változtatással érintett 
területet, amely a belülterület alábbi településszerkezeti jelentőségű elemekkel határolt 
részén helyezkedik el: Kossuth Lajos utca – Érmellék utca – Kinizsi utca – Petőfi Sándor 
utca.  

A tényleges változtatással érintett 2916/18 – 2916/41 hrsz-ú telkek területe jelenleg 
beépítetlen. A tervezett lakóterületi fejlesztés településrendezési tervben kijelölt telkeit 
kiosztották, azonban azoknak csak mintegy harmada épült be ténylegesen, a változtatással 
érintett területet képezők beépítetlenek maradtak, a kiosztott telkek értékesítésére nem került 
sor. A korábban kijelölt lakóterület településszerkezeti adottságai nem tekinthetők jónak, 
tekintettel arra, hogy prosperáló iparterületbe ékelődik. 

A módosítással érintett terület szomszédságában falusias és kertvárosias lakóterületek, 
valamint Gip-1 jelű, lakóterülettel határos, környezetét nem zavaró ipari, gazdasági területek, 
találhatók. 

A terület jó közlekedési kapcsolatokkal bír, határos a Szeghalom gazdaságában jelentős 
szerepet betöltő északi iparterülettel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 2. sz. helyszín elhelyezkedése  

1.3 Változtatási szándék 

1.3.1 Településszerkezeti terv 
A változtatási szándékok megvalósításához a településszerkezeti terv módosítása is 
szükséges mindkét helyszínen, tekintettel arra, hogy a változtatással érintett területek 
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területfelhasználási besorolása megváltozik, ezzel változik az egyes területfelhasználási 
egységek térbeli kiterjedése is. Új beépítésre szánt terület nem keletkezik. 

Az 1. helyszín esetében a jelenlegi falusias lakóterület besorolás (Lfsz), a keletről csatlakozó 
telkeken is jellemző ipari, gazdasági terület (Gip-1, lakóterülettel határos, környezetét nem 
zavaró ipari, gazdasági terület) területfelhasználási kategóriára módosul, míg a 2. helyszínen 
a jelenlegi kertvárosias lakóterület besorolás (Lke) helyett a környező területeken általános 
ipari, gazdasági terület területfelhasználási kategóriát (Gip-1, lakóterülettel határos, 
környezetét nem zavaró ipari, gazdasági terület) tervez az Önkormányzat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv kivonata (1. helyszín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A hatályos településszerkezeti terv módosítása (1. helyszín) 
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A hatályos településszerkezeti terv kivonata (2. helyszín) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A hatályos településszerkezeti terv módosítása (2. helyszín) 

1.3.2 Szabályozási terv 
A szabályozási terv módosítására mindkét helyszín esetében szükség van. A tervlapokon 
mindenek előtt megváltozik a beépítési paramétereit meghatározó építési övezet és annak 
tervi jelében a beépítési paraméterekre utaló jelzés. Az 1. helyszínen emellett eltűnik a 
lakóterület telekosztásának javasolt rendje, a 2. helyszínen megszüntető jel kerül a már 
kiosztott, de be nem épített telkek határára. A fentiekkel együtt módosul a szabályozási vonal 
és az egyes építési övezetek elhatárolása. 
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A  hatályos szabályozási terv kivonata (1 sz. helyszín) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A  hatályos szabályozási terv módosítása (1 sz. helyszín) 
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A hatályos szabályozási terv kivonata (2. sz. helyszín)  
 

 
 
 
A hatályos szabályozási terv módosítása (2. sz. helyszín) 
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 1.3.3 Helyi Építési Szabályzat (HÉSz)  
A Helyi Építési Szabályzat szöveges részei nem módosulnak. 
 

1.3.4 Szabályozási koncepció   
A jelen módosítás során érvényre juttatott szabályozás legfontosabb feladata, hogy olyan 
előírásokat, paramétereket fogalmazzon meg, amelyek lehetővé teszik a tervekben szereplő 
létesítmények jogszerű, problémamentes fejlesztését az előzetes fejlesztési elképzelések 
szerint. Ehhez mindkét helyszín esetében lehetővé kell tenni ipari, gazdasági, üzemi funkciók 
megtelepedését, ahogy az a változtatással érintett területek környezetében általános. 

2. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 
 

Szeghalom Város Önkormányzata Főépítésze szerint “A város rendelkezik a teljes területére 
településszerkezeti tervvel, és szabályozási tervel. E munkák alátámasztó munkarészei 
minden szakágra kiterjedően teljes mértékben tartalmazzák a jogszabályok szerinti 
tartalmakat.” A fentiek okán nem tartja szükségesnek “az alapvető infrastrukturális hálózatok 
vizsgálatát, és az értékvédelmi vizsgálatokat elvégezni”.   

3. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

3.1 Tájhasználat, tájszerkezet: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 

3.2 Természetvédelem: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 

3.3 Környezetvédelem: 

3.3.1 XIX. utca – XX. utca folytatásában tervezett utca – belterületi határ  
– XVIII. utca által határolt terület 

 
A tervezett módosítással kapcsolatban a 2/2005 (I.11) Kr. szerinti környezeti vizsgálat 
készítése vált szükségessé. 
 
A környezeti értékelés alapján kijelenthető, hogy a tervezett módosítás a vonatkozó 
környezetvédelmi, természetvédelmi jogszabályok figyelembevételével tervezett, 
környezetvédelmi, természetvédelmi kizáró oka nem merült fel. Nem szükséges semmilyen 
védelmi intézkedés, védelmi terület kijelölése, a hatályos HÉSZ előírásai megfelelőek, azok 
módosítása nem szükséges.  
 
A tervezett módosításnak a környezeti elemekre (felszíni és felszín alatt vizek, talaj, levegő), 
illetve hulladékgazdálkodási, és zajvédelmi szempontból nincs káros hatása. Az tervezési 
terület semmilyen környezetvédelmi - és természetvédelmi övezetet (pl.: zaj/vízbázis/levegő 
stb.) nem érint. 
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3.3.2 Kolozsvári utca – Érmellék utca – Kinizsi utca – Rákóczi utca – Dugovics utca 
által határolt terület    

 
A tervezett módosítással kapcsolatban a 2/2005 (I.11) Kr. szerinti környezeti vizsgálat 
készítése nem volt szükséges.  
 
A tervezett módosítás kapcsán a meglévő iparterület bővítése történik, illetve a lakóterület 
átsorolása Gip-1 jelű, lakóterülettel határos, környezetét nem zavaró ipari, gazdasági 
területté. Mivel az ipari övezet lakóterülettel határos, illetve lakóövezetbe ékelődik, ezért itt - 
a hatályos övezeti előírásoknak megfelelően – csak a környező lakóterületeket nem zavaró 
(itt elsősorban zaj és levegőszennyezés okozhat ,,zavarást”) tevékenység folytatható, melyet 
az adott tevékenység megkezdése előtt, annak engedélyeztetése során szükséges igazolni. 
Külön levegővédelmi, zajvédelmi intézkedés, vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt 
határértékeknél szigorúbb határérték előírása nem indokolt.  
 
A tervezett módosításnak a felszíni és felszín alatt vizekre, talajra, illetve 
hulladékgazdálkodási szempontból nincs káros hatása. Az tervezési terület semmilyen 
környezetvédelmi, természetvédelmi övezetet (pl.: zaj/vízbázis/levegő stb.) nem érint.  
 
A tervezett módosítás a vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi jogszabályok 
figyelembevételével tervezett, környezetvédelmi, természetvédelmi kizáró oka nem merült 
fel. Nem szükséges semmilyen védelmi intézkedés, védelmi terület kijelölése, a hatályos 
HÉSZ előírásai megfelelőek, azok módosítása nem szükséges.  

3.4 Táj- és tájképvédelem: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 

3.5 Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai:   
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 

3.6 Zöldfelületi ellátottság alakulása: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 

3.7 Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 
 

3.8 Vizi közművek: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása rendszerszintű 
változást nem okoz. 

3.9 Energiaellátás: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 

3.10 Hírközlés: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 
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3.11 Megújuló energiaforrások alkalmazása: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása lényegi változást 
okoz, tekintettel arra, hogy az 1. helyszín adottságai megfelelőek napelempark telepítéséhez 
is, amelyet a tervezett ipari, gazdasági terület besorolás lehetővé fog tenni. 

3.12 Környezeti hatások és feltételek: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 

3.13 Közlekedés: 
A közlekedési infrastruktúra elemeinek rendszere változatlan marad, a szabályozási terv 
módosítása nem változtat lényegi módon a települési közlekedési hálózaton.  

3.14 A településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása:   
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása érinti a 
településszerkezeti tervet, abban változást okoz. 

3.15 A területrendezési tervekkel való összhang bemutatása:   
A módosítással érintett területek belterületen települési térségben helyezkednek el, így a 
tervezett módosításoknak lényegében nincs relevanciájuk a területrendezési tervekkel 
kapcsolatban. 

3.16 Örökségvédelem: 
A területekre érvényes településrendezési eszközök tervezett módosítása nem érinti, 
változást nem okoz. 

3.17 Beépítési terv: 
Beépítési terv nem készült.   
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4. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
 

4.1 TSZT módosítás – Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (……..) K.gy. sz. határozat - tervezet – és mellékletei 

 

Határozati javaslat 

Szeghalom Város Képviselő-testülete megtárgyalta a …/…-…/2021 számú „Szeghalom 
Város településrendezési eszközeinek módosítása” tárgyú előterjesztést és a következő 
határozatot hozza: 

A Képviselő-testület Szeghalom Város Településszerkezeti Tervét a XIX. utca – XX. utca 
folytatásában tervezett utca – belterületi határ – XVIII. utca által határolt terület és a 
Kolozsvári utca – Érmellék utca – Kinizsi utca – Rákóczi utca – Dugovics utca által 
határolt terület vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: 

„Szeghalom Város Településrendezési Terve – Belterület Szerkezeti Terv” megnevezésű 
melléklete jelen határozat melléklete szerint módosul. 

 

K. m. f. 

 

 

 

  
 polgármester Szeghalom Város 
  jegyzője 
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4.2 HÉSZ módosítás – Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (……..) önkormányzati rendelete – tervezet – és mellékletei  
 

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2021. (… . … .) önkormányzati rendelete 

a Szeghalom Város helyi építési előírásokról szóló 
7/2010. (VI.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §-
ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészi Iroda, Békés Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Szakértői Osztály, 
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság, Békés Megyei 
Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály, Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos Útügyi és Hajózási Főosztály, Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Hajózási Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti 
Jármű Hatósági Főosztály, Innovációs és Technológiai Minisztérium Légiforgalmi és 
Repülőtéri Hatósági Főosztály, Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, 
Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Építészeti 
és Építésügyi Helyettes Államtitkár, Békéscsabai Járási Hivatal Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági és Földhivatali Főosztály, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi 
Főosztály Erdészeti Osztály, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály, Békés Megyei 
Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Bányászati Hatósági 
Főosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Szegedi Hatósági Iroda, 
Országos Atomenergia Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi 
Főosztály Népegészségügyi Osztály 1., Honvédelmi Minisztérium, Állami Légügyi Főosztály, 
továbbá a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2017 (IV.13.) önkormányzati 
rendeletben nevesített Partnerek véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
A Szeghalom Város helyi építési előírásairól szóló 7/2010. (VI.1.) sz. önkormányzati rendelet 
mellékletét képező SZÁ-2/2 tervlap a jelen rendelet mellékletében foglalt térképrészletek 
szerint módosul. 
 

2.§ 
Jelen rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
 
           polgármester    jegyző 






