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1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer

A javasolt területfelhasználási rendszert az a01 és a02 jelű tervlapok ábrázolják.
A kapcsolódó jelmagyarázat a j01 jelű tervlapon látható.

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek
(lakóterületek, üdülőterületek, vegyes területek, gazdasági területek, intézményi
területek, különleges területek)

A javasolt beépítésre szánt területeket az a03 jelű tervlap ábrázolja.
A kapcsolódó jelmagyarázat a j01 jelű tervlapon látható.

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek
(közlekedési területek, zöldterületek, erdőterületek, mezőgazdasági területek,
vízgazdálkodási területek, természetközeli területek, különleges területek)

A javasolt beépítésre nem szánt területeket az a04 jelű tervlap ábrázolja.
A kapcsolódó jelmagyarázat a j01 jelű tervlapon látható.

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek
– szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek,
– szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek,
– szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások.

A település meglévő és a hatályos településrendezési eszközökben tervezett,
szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemeit az a05 jelű tervlap ábrázolja.

A szerkezetalkotó állóvizeket, folyóvizeket és vízi utakat, a nagyvízi meder területét
és az árvízvédelmi fővédvonalakat az a06 jelű tervlap ábrázolja (forrás: TEIR).

Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészleteket – rendeltetés
szerint megkülönböztetve – az a07 jelű tervlap ábrázolja.

A TEIR országos jelentőségű közműlétesítményként kizárólag a település dél-keleti
részen található gázvezeték-párt tartja nyilván, amit az a08 jelű tervlap ábrázol.
Az 1. vezeték adatai:

- neve: Mezőtúr-Városföld I.,
- átmérője: DN600,
- hossza (km): 72,584.

A 2. vezeték adatai:
- neve: Mezőtúr-Városföld II.,
- átmérője:DN800,
- hossza (km): 72,599.

A vezeték-pár elhelyezkedését az a07 jelű tervlap ábrázolja.



E X ! É p í t é s z i r o d a K f t .
5000 Szolnok, Hunyadi út 41. Tel.: 36 (30) 364 3996

6

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek
– védőtávolságok,
– táj és természetvédelmi elemek, területek,
– kulturális örökségvédelmi elemek,
– egyéb védelmi és korlátozó elemek.

Az a08 jelű tervlapon ábrázolt gázvezetékek védőtávolsága a tervezési tényező
függvényében 10-21 m. Egyéb, településszerkezeti szempontból meghatározó
közmű- vagy más (pl. katasztrófavédelmi) védőterület nincs a településen.

A település területét érintő tájvédelmi körzetet az a09 jelű tervlap ábrázolja (forrás:
TEIR).
A tájvédelmi körzet adatai:

- neve: Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet,
- kezelője: Hortobágyi NPI,
- törzskönyvi száma: 158/TK/78.

A település területét érintő nemzeti park az a10 jelű tervlap ábrázolja (forrás: TEIR).
A nemzeti park adatai:

- neve: Körös–Maros Nemzeti Park,
-törzskönyvi száma: 276/NP/97.

A Natura 2000 madárvédelmi területet az a11 jelű tervlap ábrázolja (forrás: TEIR).
A terület adatai:

- neve: Közép-Tisza,
- azonosítója: HUHN10004,
- kezelője: Hortobágyi NPI,
- területe: 13639,1589 ha.

A Natura 2000 természetvédelmi területeket az a12 jelű tervlap ábrázolja (forrás:
TEIR).
A település észak-nyugati részén lévő terület adatai:

- neve: Közép-Tisza,
- azonosítója: HUHN20015,
- kezelője: Hortobágyi NPI,
- területe: 14235,5940 ha.

A település dél-keleti részén lévő terület adatai:
- neve: Hármas-Körös,
- azonosítója: HUKM20017,
- kezelője: KMNPI,
- területe: 7818,2395 ha.

A település területén található védett tájképi elemeket az a13 jelű tervlap ábrázolja
(forrás: állami alapadatok).

Az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása szerint a településen 6 objektum
élvez műemléki védelmet:
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azonosító megnevezés

6066 un. "Göth kúria"

6067 Ev. templom

6068 Ref. templom

13329 Göth-kúria parkja

14129 Göth-major

14130 magtár

A műemlékek elhelyezkedése az a14 jelű tervlapon látható.

Az illetékes államigazgatási szerv adatszolgáltatása szerint 19 db nyilvántartott
régészeti lelőhely található: a településen illetve érinti a település területét:

azonosító megnevezés

28374 Csorcsán-halom

30227 Nagy-hát

32947 Göti-halom

32950 Őze-halom

32951 Töviskes-halom

36972 Újtemető

36974 Ér-halom mellett

36975 Ér-halom

36978 Ér-halom mellett II.

36980 Ér-halom D-i vége

36981 Téglagyár

36987 10. lelőhely

36989 Homok - Óvirághegy

36990 Kalap út

36992 13. lelőhely

52686 Régi temető

66142 Túri-úti dűlő

76535 Homok - Kiss Mihály utca

76537 Ókincsem I. út

A régészeti lelőhelyek elhelyezkedése az a15 jelű tervlapon látható.

Helyi művi (építészeti) értékvédelmi területet a Tiszaföldvár Város településképének
védelméről 23/2017. (XII. 01.) önkormányzati rendelet nem jelöl ki, a településképi
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szempontból meghatározó területeket a rendelet 3. melléklete határolja le. E rendelet
1. melléklete 10 objektumot nyilvánít helyi védelem alatt álló értéknek:

nyilv. szám megnevezés hely

1. múzeum épület Kossuth Lajos út 101.
hrsz: 257

2. lakóépület Kossuth Lajos út 2.
hrsz: 188

3. volt ártézi kút hrsz: 73

4. vízmedence hrsz: 73

5. kocsányos tölgy hrsz: 73

6. Kossuth térrel
határos homlokzatok

Bajcsy-Zsilinszky út 2.
hrsz: 1

7. Kossuth Lajos szobra hrsz: 73

8. Homoki Óvoda homlokzatai Döbrei János út 129.
hrsz: 4122

9. lakóépület Kossuth Lajos út 95.
hrsz: 253

10. lakóépület Darvas út 40.
hrsz: 1017

11. lakóépület Mártírok út 13.
hrsz: 372

A helyi védelem alatt álló értékek elhelyezkedése az a16 és a17 jelű tervlapokon
látható.

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása
(az egyes területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve,
lehatárolva az adott változás bemutatása)
– a terület a hatályos településszerkezeti tervben.
– a javasolt módosítás és indoklása.

1.2.1.1 Jelentősebb területfelhasználási változások

A területfelhasználás jelentősebb változásával érintett településrészeket – áttekintés
céljából – az a18 jelű tervlap ábrázolja. Összesen 59 db településrészt érint
jelentősebb változás.

A hatályos területfelhasználás jelmagyarázatát a j02 jelű tervlap, a javasolt
területfelhasználás jelmagyarázatát pedig a j01 jelű tervlap tartalmazza.
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1. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása:
vízgazdálkodási terület helyett védelmi erdőterület és általános mezőgazdasági
terület.
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2. és 3. érintett településrészek

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: a 2. településrészen védelmi
erdőterület helyett általános mezőgazdasági terület, a 3. településrészen
kereskedelmi, szolgáltató terület helyett mezőgazdasági üzemi terület.
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4. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: kereskedelmi, szolgáltató és
általános mezőgazdasági terület helyett mezőgazdasági üzemi terület.
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5. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: általános mezőgazdasági
terület helyett falusias lakóterület.
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6., 7. és 8. érintett településrészek

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása: általános
mezőgazdasági terület helyett védelmi erdőterület.
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9. és 10. érintett településrészek

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: egészségügyi, szociális,
turisztikai erdőterület helyett általános mezőgazdasági terület.
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11. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása: általános
mezőgazdasági terület helyett védelmi erdőterület.
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12. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása:
kereskedelmi, szolgáltató terület helyett védelmi erdőterület.
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13. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása:
vízgazdálkodási terület helyett védelmi erdőterület és általános mezőgazdasági
terület.
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14. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása: általános
mezőgazdasági terület helyett védelmi erdőterület.
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15. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása (általános
mezőgazdasági terület helyett védelmi erdőterület). ill. a valós területhasználat
(kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett mezőgazdasági üzemi terület).
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16. és 17. érintett településrészek

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület vagy védelmi erdőterület helyett mezőgazdasági üzemi terület.
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18. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület helyett mezőgazdasági üzemi terület.
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19. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: egészségügyi, szociális,
turisztikai erdőterület helyett általános mezőgazdasági terület, kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági terület helyett mezőgazdasági üzemi terület.
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20., 21. és 22. érintett településrészek

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: a 20 és 21. területen
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett mezőgazdasági üzemi terület, a
22. területen ipari gazdasági terület helyett egyéb különleges terület.
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23. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása: általános
mezőgazdasági terület helyett védelmi erdőterület.
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24. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a hatályos területrendezési terv előírása: általános
mezőgazdasági terület helyett védelmi erdőterület.
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25. érintett településrész

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület helyett mezőgazdasági üzemi terület, ipari gazdasági terület
helyett hulladékkezelő, -lerakó különleges terület (2. rendezési cél).
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26. és 27. érintett településrészek

A hatályos településszerkezeti terv:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a tervezett területhasználat: kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület és erdőterület helyett kisvárosias lakóterület, általános
mezőgazdasági terület helyett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (3., 7. és
14. rendezési cél).
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28. és 29. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: sport célú különleges terület
helyett kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (9. rendezési cél).
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30. érintett településrész

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítás indoka a valós területhasználat: általános mezőgazdasági
terület helyett falusias lakóterület.
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31., 32., 33., 34. és 35. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítások indoka a valós területhasználat:
- a 31., 32. és 33. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias
lakóterület,
- a 34. településrészen sport célú különleges terület helyett általános
mezőgazdasági terület,
- a 35. településrészen településközpont vegyes terület helyett falusias lakóterület.
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36., 37., 38. és 39. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítások indoka a valós területhasználat:
- a 36. településrészen hétvégiházas üdülőterület helyett közjóléti erdőterület és
egyéb különleges terület (16. rendezési cél),
- a 37. és 38. településrészen településközpont vegyes terület helyett falusias
lakóterület,
- a 39. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias lakóterület,
- a 26. rendezési cél (a Vadvirág utca 50. szám alatti (260/7 hrsz) ingatlan
átsorolása).



E X ! É p í t é s z i r o d a K f t .
5000 Szolnok, Hunyadi út 41. Tel.: 36 (30) 364 3996

32

40., 41., 42. és 43. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítások indoka a valós területhasználat:
- a 40., 41. és 42. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias
lakóterület,
a 43. településrészen hétvégiházas üdülőterület helyett kisvárosias lakóterület,
- a 27. rendezési cél (a Kossuth Lajos út 80. és 82. szám alatti (1485 és 1486 hrsz.)
területek átsorolása).
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44., 45., 46. és 47. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítások indoka a valós területhasználat:
- a 44. településrészen zöldterület helyett egyéb különleges ter. (10. rendezési cél),
- a 45. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias lakóterület,
- a 46. településrészen településközpont vegyes terület helyett zöldterület (13.
rendezési cél),
- a 47. településrészen sport célú különleges terület helyett településközpont
vegyes terület, kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett hulladékkezelő,
-lerakó különleges terület.
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48., 49., 50. és 51. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítások indoka a valós területhasználat:
- a 48. településrészen kisvárosias lakó- és ipari terület helyett falusias lakóterület,
- a 49. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias lakóterület, ipari
gazdasági terület helyett sportolási célú különleges terület és közúti közlekedési
terület (11. rendezési cél),
- az 50. településrészen kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett közúti
közlekedési terület (6. rendezési cél),
- az 51. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias lakóterület, közúti
közlekedési terület helyett falusias lakóterület (12. rendezési cél).
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52. és 53. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítások indoka a valós területhasználat:
- az 52. településrészen kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület helyett
általános mezőgazdasági terület,
- az 53. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias lakóterület.
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54., 55., 56. és 57. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítások indoka a valós területhasználat:
- az 54. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias lakóterület,
- az 55. településrészen általános mezőgazdasági terület helyett védelmi
erdőterület és falusias lakóterület,
- az 56. településrészen általános mezőgazdasági terület helyett falusias
lakóterület,
- az 57. településrészen falusias lakóterület helyett kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület (8, rendezési cél).
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58. és 59. érintett településrészek

A hatályos területfelhasználás:

A javasolt területfelhasználás:

A javasolt módosítások indoka a valós területhasználat:
- az 58. településrészen kisvárosias lakóterület helyett falusias lakóterület,
- az 59. településrészen falusias lakóterület helyett kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági terület (15. rendezési cél).
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1.2.1.2 Kisebb jelentőségű területfelhasználási változások

A hatályos területfelhasználás jelmagyarázatát a j02 jelű tervlap, a javasolt
területfelhasználás jelmagyarázatát pedig a j01 jelű tervlap tartalmazza.

A Döbrei János út és az Ókincsem II. út között húzódó, 3920 helyrajzi számú
földrészlet átsorolása közúti közlekedési területből falusias lakóterületbe.
Indoklás: a földrészlet jelenlegi formájában nem alkalmas útnak, fejlesztése nem
indokolt (18. rendezési cél).
A hatályos területfelhasználás: A javasolt területfelhasználás:

A 0284/8 helyrajzi számú földrészlet átsorolása védelmi erdőterületből általános
mezőgazdasági területbe.
Indoklás: a földrészlet - formája miatt - alkalmatlan erdőtelepítésre.
A hatályos területfelhasználás: A javasolt területfelhasználás:

A 0282/2 helyrajzi számú földrészlet átsorolása védelmi erdőterületből általános
mezőgazdasági területbe.
Indoklás: a földrészlet - formája miatt - alkalmatlan erdőtelepítésre.
A hatályos területfelhasználás: A javasolt területfelhasználás:
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A 0280 helyrajzi számú földrészlet átsorolása védelmi erdőterületből általános
mezőgazdasági területbe.
Indoklás: a földrészlet - formája miatt - alkalmatlan erdőtelepítésre.
A hatályos területfelhasználás: A javasolt területfelhasználás:

A 0277/2 helyrajzi számú földrészlet átsorolása védelmi erdőterületből általános
mezőgazdasági területbe.
Indoklás: a földrészlet - formája miatt - alkalmatlan erdőtelepítésre.
A hatályos területfelhasználás: A javasolt területfelhasználás:

A 0275/2 helyrajzi számú földrészlet átsorolása védelmi erdőterületből általános
mezőgazdasági területbe.
Indoklás: a földrészlet - formája miatt - alkalmatlan erdőtelepítésre.
A hatályos területfelhasználás: A javasolt területfelhasználás:

A 0294/1 helyrajzi számú földrészlet átsorolása védelmi erdőterületből általános
mezőgazdasági területbe.
Indoklás: a földrészlet - formája miatt - alkalmatlan erdőtelepítésre.
A hatályos területfelhasználás: A javasolt területfelhasználás:
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1.2.1.3 Egyéb – területfelhasználási vonzattal nem rendelkező – településszerkezeti
változások

A Strand utca összekötése a 442-es úttal.
Indoklás: 3. rendezési cél.
A javasolt új kiszolgáló út nyomvonala:

Új kiszolgáló út kialakítása a Mártírok útja és a József A. u. között.
Indoklás: általános településfejlesztés, tényleges területhasználat (a 24. rend. cél).
A javasolt új kiszolgáló út nyomvonala:

Új kiszolgáló út kialakítása a Szőlő utca és az Óvirághegy II. út között.
Indoklás: általános településfejlesztés, (a 25. rendezési cél).
A javasolt új kiszolgáló út nyomvonala:
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A gyűjtőúthálózat bővítése.
Indoklás: általános településfejlesztés, 4. rendezési cél.
A tervezett gyűjtőutak nyomvonalára a szerkezeti terv fog javaslatot tenni.
A meglévő (fekete) javasolt, tervezett (piros) gyűjtőutak:

A Martfű-Tiszaföldvár-Cibakháza kerékpárút beillesztése a településrendezési
eszközökbe és a belterületi kerékpárút-hálózat kiegészítése a tervi előzmények
alapján
Indoklás: általános településfejlesztés, 5. rendezési cél.
A meglévő (fekete) javasolt, tervezett (piros) kerékpárutak:

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való összefüggéseinek
bemutatása

Az alábbi tervrészleteken a ciklámen színű vonalak jelzik a településszerkezeti
változással érintett településrészek kontúrját.

A hatályos OTrT és a változással érintett területek kapcsolata:
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az Ország Szerkezeti Terve

erdők övezete

erdőtelepítésre javasolt terület övezete
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jó termőhelyi adottságú szántók övezete

kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete

nagyvízi meder övezete
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ökológiai hálózat magterületének övezete

ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

ökológiai hálózat pufferterületének övezete
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tájképvédelmi terület övezete

vízminőség-védelmi terület övezete

A hatályos MTrT és a változással érintett területek kapcsolata:
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térségi szerkezeti terv

ásványi nyersanyagvagyon övezete

rendszeresen belvízjárta terület övezete
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ártéri tájgazdálkodás övezete

egyéb térszervező város

A területrendezési tervek vonatkozó előírásai a Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény szerint és
azok teljesülése:

előírás teljesülés
11. § b) a mezőgazdasági térség területének legalább
75%-át a mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni,
a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes
terület építési övezet nem jelölhető ki;

A javaslat szerint a
mezőgazdasági térség
területének 94,43 %, a
fennmaradó részen
nincs nagyvárosias
lakóterület vagy vegyes
terület.
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11. § c) a vízgazdálkodási térség területét – e törvény
hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt
beépítésre szánt területek kivételével – vízgazdálkodási
terület, vízgazdálkodási célú erdőterület,
vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület,
természetközeli terület, zöldterület,, továbbá különleges
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület
vagy honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni,
és a működési területével érintett vízügyi igazgatási
szervvel egyeztetve kell pontosítani;

A vízgazdálkodási
térség területét a
javaslat
vízgazdálkodási
területbe és általános
mezőgazdasági
területbe sorolja.

12. § (1) Ha jogszabály új beépítésre szánt terület
kijelölését nem tiltja, a településrendezési tervben új
beépítésre szánt területet a következő szempontok
mérlegelése alapján kell kijelölni:
a) az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő
települési területhez,
b) az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a
különböző települések beépítésre szánt területeinek
összenövését, és
c) új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor
kerül sor, ha a települési térségben nincs a tervezett
rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen
beépítetlen földrészlet, vagy az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti barnamezős
terület.

Az újonnan beépítésre
szánt területek
megfelelnek a megadott
paramétereknek.

Az újonnan beépítésre
szánt területek
felsorolását a 2.
melléklet tartalmazza.

12. § (3) Új beépítésre szánt terület kijelölésével
egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan
kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő
zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület
kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell
kijelölni. Ha a zöldterület vagy véderdő kijelölése az új
beépítésre szánt terület rendeltetése miatt az adott
területen nem valósítható meg, akkor a zöldterületet
vagy a véderdő területét a település arra alkalmas más
területén kell kijelölni.

A javaslat szerint
jelentős kiterjedésű új
védelmi erdőterületek
kijelölésére kerül sor a
nagyvízi mederben.

15. § (2) a) az országos és térségi műszaki
infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra
egyedi építményeinek helyét a kiemelt térségi, illetve
megyei területrendezési tervekben meghatározott térbeli
rend figyelembevételével kell meghatározni,

A javaslat megfelel az
előírásnak.

25. § (1) Az ökológiai hálózat magterületének
övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve ...
települési térséget határoz meg – ... a településrendezési
tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai
hálózat ökológiai folyosója természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.

A javaslat az ökológiai
hálózat magterületének
övezetében általános
mezőgazdasági
területet, védelmi
erdőterületet és
vízgazdálkodási
területet jelül ki.
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25. § (2) Az ökológiai hálózat magterületének
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha ...

A javaslat megfelel az
előírásnak.

26. § (1) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve ...
települési térséget határoz meg – ... településrendezési
tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat magterülete és az ökológiai
hálózat ökológiai folyosója természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.

A javaslat az ökológiai
hálózat ökológiai
folyosójának
övezetében általános
mezőgazdasági
területet, védelmi
erdőterületet és
vízgazdálkodási
területet jelül ki.

26. § (2) Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának
övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki,
kivéve, ha ...

A javaslat megfelel az
előírásnak.

27. § (1) Az ökológiai hálózat pufferterületének
övezetében – kivéve, ahol az Ország Szerkezeti Terve ...
települési térséget határoz meg – ... a településrendezési
tervben olyan övezet és építési övezet jelölhető ki,
amely az ökológiai hálózat magterülete, ökológiai
folyosója és pufferterülete övezetek természetes és
természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem
veszélyezteti.

A javaslat az ökológiai
hálózat
pufferterületének
övezetében védelmi
erdőterületet és
vízgazdálkodási
területet jelül ki.

(2) Az ökológiai hálózat pufferterületének övezetében –
a (3) bekezdésben meghatározott feltétel kivételével – a
településrendezési terv beépítésre szánt területet csak
abban az esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos
magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit,
biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem
veszélyezteti.

A javaslat az ökológiai
hálózat
pufferterületének
övezetében nem jelöl ki
beépítésre szánt
területet.

28. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú szántók
övezetében új beépítésre szánt terület – kivéve, ahol az
Ország Szerkezeti Terve ... települési térséget határoz
meg – csak az állami főépítészi hatáskörében eljáró
fővárosi és megyei kormányhivatalnak a
területrendezési hatósági eljárása során kiadott
területfelhasználási engedélye alapján jelölhető ki.

A javaslat a kiváló
termőhelyi adottságú
szántók övezetében
nem jelöl ki beépítésre
szánt területet.

29. § Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott
településnek a településrendezési tervében legalább
95%-ban erdőterület övezetbe kell sorolnia. Az e
törvény hatálybalépését megelőzően kijelölt beépítésre
szánt területek, valamint az erdőről, az erdő védelméről
és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott területek,
továbbá az Ország Szerkezeti Terve ... által kijelölt
települési térség területein lévő erdők övezetének
területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.

A javaslat az erdők
övezetébe tartozó
területeket 100 %-ban
erdőterület sorolja.
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A területrendezési tervek vonatkozó előírásai a területrendezési tervek készítésének
és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet
szerint és azok teljesülése:

előírás teljesülés
4. § (2) A tájképvédelmi terület övezetével érintett
területre a tájképi egység, a hagyományos tájhasználat
fennmaradása, valamint a tájba illesztés biztosítása
érdekében – a településkép védelméről szóló törvény
vagy annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabály
eltérő rendelkezésének hiányában – meg kell határozni
a) a településrendezési eszközökben a
területfelhasználás és az építés helyi rendjének egyedi
szabályait,

A javaslat megfelel az
előírásnak.

5. § (2) A vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozó
települések településrendezési eszközeinek készítése
során ki kell jelölni a vízvédelemmel érintett területeket.
A kijelölt vízvédelemmel érintett területekre vonatkozó
egyedi szabályokat a helyi építési szabályzatban kell
megállapítani.

A javaslat megfelel az
előírásnak.

6. § (1) A nagyvízi meder övezetében új beépítésre
szánt terület nem jelölhető ki.

A javaslat megfelel az
előírásnak.

9. § (1) A rendszeresen belvízjárta terület övezetében új
beépítésre szánt terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz
a működési területével érintett vízügyi igazgatási szerv a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során
adott véleményében hozzájárul.

Az övezetben a javaslat
szerint nincs új
beépítésre szánt terület.

A megyei területrendezési terv vonatkozó előírásai a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területrendezési Tervről szóló 3/2020.
(V.13.) önkormányzati rendelete szerint és azok teljesülése:

előírás teljesülés
A járásközpontnak nem minősülő egyéb térszervező
város esetére a 6. § (1)-(8) bek. előírásai vonatkoznak.

A javaslat megfelel az
előírásoknak.

Az ártéri tájgazdálkodás övezetére a 8. § (2)-(7) bek. és
a 9 § előírásai vonatkoznak.

A javaslat az alábbi
megjegyzéssel megfelel
az előírásoknak:
- Jogszabály nem
definiálja a „valós
területhasználat”
fogalmát.

Az országos és térségi műszaki infrastruktúra-hálózatok nyomvonala, elemeinek és
egyedi építményeinek helye a jelen javaslat szerint nem módosul.
A megyei területrendezési terv térségi övezetei lehatárolásának megváltoztatása - a
jelen javaslat szerint - nem szükséges.

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való összhangjának
bemutatása
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(a településrendezési javaslatok összhangja a koncepcióban megfogalmazott
jövőképpel és célokkal)

Tiszaföldvár Város Képviselő-testülete 237/2016. (V. 11.) számú határozatával
hagyta jóvá a hatályos településfejlesztési koncepciót. A Koncepció átfogó és rész
célokat határoz meg.

A jelen alátámasztó javaslat, ill. az 1. mellékletben foglalt rendezési célok az
alábbiak szerint közvetlen összhangban vannak a Koncepció hivatkozott céljaival:

a Koncepcióban megfogalmazott rész cél az alátámasztó javaslatban érvényre jutó
rendezési cél

a versenyképes helyi agrárgazdaság
kialakulása 1. rendezési cél

az épített környezet és települési
infrastruktúra általános minőségének
javítása

1., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 21., 22. és 23.
rendezési cél

a helyi potenciálokra épülő turisztikai
vonzerő növelése 3 és 11.. rendezési cél

a lakóterületek fejlesztése 1., 4. ls 7. rendezési cél
az ipari és kereskedelmi gazdasági
területek fejlesztése 1., 7., 8., 15. és 19. rendezési cél

a rekreációs területek bővítése, fejlesztése 3. és 11. rendezési cél
az erdőterületi besorolások pontosítása az
OTrT. 7. §-ának megfelelően

az 1.2.2. pontban, az erdők övezetére
vonatkozóan leírtaknak megfelelően

a közműhálózatok fejlesztése a szakági javaslatokban foglaltaknak
megfelelően

a közlekedési hálózatok fejlesztése
3., 4., 5., 6., 23., 24. és 25. rendezési cél,

a szakági javaslatokban foglaltaknak
megfelelően

A közvetlen összefüggéseken túl a rendezési célok megvalósulása a Koncepció
átfogó céljainak megvalósulását is elősegíti.

2. SZAKÁGI JAVASLATOK

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLATOK

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

Tiszaföldvár az országos átlagnál kedvezőbb talajtani, termőhelyi adottságai
következtében elsődlegesen mezőgazdasági település. A Tisza egykori hordalékán
kialakult jó minőségű szántók nagytáblás, egybefüggő területei kultúrtáj jelleget
kölcsönöznek a településnek. A külterületen megjelenő épületek, létesítmények is
jellemzően a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódnak.
A felszínborítást a település területén az a19 jelű tervlap ábrázolja (forrás: állami
alapadatok).
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Kert művelési ágú területek, gyümölcsösök a településen nagyon kis arányban
vannak jelen. A gyepes területek aránya szintén alacsony.
A művelési ágakat a település területén az a20 jelű tervlap ábrázolja (forrás: állami
alapadatok).

A település a Kunsági Borvidék része, azonban a szőlőterületek aránya 1% körüli,
emiatt szőlő- és bortermelés árutermelésre nem, inkább csak saját használatra
jellemző.

A város igazgatási területén összesen 235,1 hektáron található erdő, ami a teljes
terület alig 2,9 %-a. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelési és
Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztályának adatszolgáltatása alapján,
Tiszaföldvár területén az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a
következő: védelmi 124,70 ha, gazdasági 24,60 ha, közjóléti 0 ha. A kiváló
termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterület nagysága 149,79 ha. Az erdőterületek
jelentős része a Tisza és a Holt-Körös mentén húzódnak. Nagyobb erdőfoltok
találhatók még az Ártézi-csatorna mentén két helyen (a mesterséges tótól délre,
valamint a Szolnoki út mellett), a Máté-ér északi kanyarulatánál és a Göth kúria
mellett, az egykori park területén.
Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészleteket az a07 jelű
tervlap ábrázolja (forrás: állami alapadatok).

Tiszaföldvár jövője szempontjából továbbra is meghatározó jelentőséggel bír a
mezőgazdaság, azon belül a szántóföldi növénytermesztés és az állattartás. A
külterület területfelhasználási és övezeti rendszer, valamint a szabályozási előírások
elsődlegesen a mezőgazdálkodás feltételeinek biztosítására, a terület nyújtotta
fejlődési lehetőségek kihasználására, a mezőgazdasági területek táji adottságoknak,
tájhasználati hagyományoknak megfelelő differenciált kezelésére irányulnak, melyet
azonban a tájkarakter megőrzése, erősítése és a táji, természeti értékek védelme
mellett javasolt megvalósítani.

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok

Tiszaföldvár közigazgatási területén alacsony a táj- és természetvédelmi szempontból
kijelölt területek aránya. A természet védelemről szóló törvény alapján ex lege védett
értékek a kunhalmok és az Érhalmi-dűlőben található (egykori) szikes tó. A település
közigazgatási területén egykor ismert hat kunhalom közül a Montag-halom (hrsz.
0155/3-7) és a Zsigeri-halom (hrsz. 075/1) szerepel a természetvédelmi
nyilvántartásban.
A védett tájképi elemeket az a13 jelű tervlap ábrázolja (forrás: állami alapadatok).

Országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek a következők:
- Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet (2/1978. OKTH határozat és 59/2007. (X. 18.)
KvVM rendelet): hrsz. 0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0336/3, 0336/4, 0336/5, 0336/6,
0336/7, 0336/8, 0337, 0338/1, 0338/2, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342/3, 0342/4;
- Körös-Maros Nemzeti Park (3/1997. (I. 8.) KTM rendelet): hrsz. 040–042, 043/1–2,
044/1–2, 045–057.
A tájvédelmi körzetet az a09 jelű, a nemzeti parkot pedig az a10 jelű tervlap
ábrázolja (forrás: TEIR).



E X ! É p í t é s z i r o d a K f t .
5000 Szolnok, Hunyadi út 41. Tel.: 36 (30) 364 3996

53

A 056 helyrajzi számú ingatlan az ún. Őzénzugi-holtág Tiszaföldvár közigazgatási
területére áthúzódó része a 24/1997. (III. 26) OGY határozat alapján „szentély-
jellegű” holtág.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett
földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet alapján Natura 2000
területnek minősülnek az alábbi helyrajzi számú ingatlanok:
0334, 0335, 0336/1, 0336/2, 0336/3, 0336/4, 0336/5, 0336/6, 0336/7, 0336/8, 0337,
0338/1, 0338/2, 0339, 0340/1, 0340/2, 0341, 0342/3, 0342/4.
A Natura 2000 területeket az a11 és a12 jelű tervlapok ábrázolják (forrás: TEIR).

Az országos ökológiai hálózat tekintetében a hatályos országos és megyei
területrendezési tervek Tiszaföldvár területén magterület, ökológiai folyosó és
pufferterület övezeteket egyaránt megállapítanak.
Az övezetek a 1.2.2. pontban található térképeken láthatók.

Helyi védelem alatt álló természeti érték a Kossuth téren (hrsz. 73) található
kocsányos tölgy (Kossuth-fa).

Természetvédelmi szempontból a megmaradt kevés természetközeli élőhely közötti
zöldhálózati kapcsolatok erősítése javasolt, különösen a gyepes területek és az
egyéb, extenzív művelésű mezőgazdasági területek arányának növelésével, fasorok,
erdősávok kialakításával. Az ökológiai feltételek javítására elsősorban országos és
uniós szinten kidolgozott programok és támogatási rendszerek adhatnak lehetőséget.

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

A szántóterületek térhódításával a természetközeli növényzet, az erdőterületek,
gyepterületek aránya jelentősen visszaszorult, így a biodiverzitás védelmében, a
tájképi változatosság növelésében meghatározó Tisza és Holt-Körös menti ártéri
erdők mellett fontos szerepet töltenek be a mélyebb fekvésű területeken megmaradt
gyepes területek, a csatornák és azok parti sávjai, a többnyire már telepített, utak és
szántók mentén előforduló fasorok, erdősávok, kisebb erdőfoltok. Tájrendezési
szempontból a településrendezési eszközök elsődleges célja a táj beépítés-
mentességének megőrzése, az ökológiailag értékes felületek fennmaradásának és a
zöldhálózat fejlesztésének elősegítése.

A táj karakterének fontos összetevői az egyedi tájértékek is. A természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt.) 6. § (3) (4) és (5) bekezdése értelmében egyedi
tájértéknek minősül az adott tájra jellemző olyan természeti érték, képződmény és az
emberi tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi,
kultúrtörténeti, tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára
jelentősége van. Az egyedi tájértékek megállapítása és nyilvántartásba vétele a
nemzetipark-igazgatóságok feladata.

A TÉKA Tájértéktár nem hivatalos adatbázisa alapján a településrendezési
eszközökben figyelembevételre javasolt egyedi tájértékek a következők:
- Göth kúria parkja,
- kunhalmok (Őzén-halom, Töviskés-halom, Göti-halom),
- függőleges földkéregmozgást vizsgáló hálózat alappontja,
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- Kovács-kúria (Kovácsmajor),
- Kossuth-fa,
- Feszület (a 442 sz. főút nyugati oldalán, a Petőfi Sándor utcai kereszteződéstől
északra),
- Beniczky család emlékműve,
- Egykori Basch-kúria istállója – Homokrét.

Fentieken túl a TÉKA Tájértéktárban az alábbi értékek is szerepelnek:
- Göth kúria épülete, a hozzá tartozó majorsági épületegyüttes, a magtár és a Göth
család síremléke,
- Homoki templom,
- Református templom – Ószőlő főút 50.,
- Evangélikus templom – Ókincsem főút 7.,
- Református Nagytemplom,
- Evangélikus templom - Bajcsy-Zsilinszky út 9.,
- Római katolikus templom – Kossuth út 42.,
- Feszület a római katolikus templom előtt,
- Lourdesi-barlang a római katolikus templom kertjében,
- 1956-os emlékmű,
- Kossuth szobor,
- Hajnóczy-szobor,
- I. Világháborús emlékmű "Őrszem",
- II. Világháborús emlékmű,
- Aradi Vértanúk emlékoszlopa,
- Szovjet katonák síremléke,
- Gál Lajos-emlékmű (református templom kertjében),
- Varga Lajos-emléktábla (Múzeum falán, Kossuth út 101.),
- II. Rákóczi Ferenc-emléktábla, Rákóczi-szabadságharc emlékmű,
- Wass Albert-emlékmű,
- Somogyi Károly-emlékmű,
- Díszkút,
- Polgármesteri Hivatal,
- Kollégium – egykori járási főszolgabírói épület,
- Kovács-kúria (Kovácsmajor),
- Vasútállomás épületei,
- Tisza melletti árvízvédelmi töltés.

A Tisza és a Holt-Körös mente nemcsak természetvédelmi, hanem tájképvédelmi
szempontból is jelentős érték, e területeket a Trtv. tájképvédelmi terület övezete
részeként határolja le. A település látványa legkedvezőbben a Martfű felőli útról
megközelítve tárul fel: a természetes magaslaton megjelenő épületek tömege egyedi
tulajdonság a környező településekhez képest, melynek értékét tovább növeli az
Ártézi-csatorna fölötti mesterséges tó. Külterületen kedvező tájképi elemek az
elszórtan megjelenő facsoportok, a majorok körül és az utak mentén meglévő
fásítások, a csatornák partjait övező nádasok. A tájképvédelem érdekében a majorok
és a telephelyek fásítására vonatkozóan az építési szabályozás során is lehetséges
előírásokat tenni.

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása
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A biológiai aktivitásértékkel kapcsolatos követelményt jelenleg az 1997. évi
LXXVIII. törvény (Étv. ) 7. § (3) bek. b) pont szabályozza („újonnan beépítésre szánt
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke ... nem csökkenhet”), az aktivitásérték számításának szabályait a
hatályos tervre vonatkozóan a 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet, a javaslatra
vonatkozóan pedig a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet részletezi.

A település biológiai aktivitásértéke a hatályos területfelhasználás alapján:

Területfelhasználási mód: terület [ha]: értékmutató: aktivitásér-
ték:

bsz. bányászati különleges terület 12,203 0,1 1,2

egészségügyi, szociális, turisztikai
erdőterület

102,184 9 919,7

védelmi erdőterület 48,001 9 432

falusias lakóterület 665,405 2,4 1597

hétvégiházas üdülőterület 9,256 3 27,8

ipari gazdasági terület 35,831 0,4 14,3

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 188,345 0,4 75,3

kisvárosias lakóterület 278,556 1,2 334,3

közúti közlekedési terület 300,871 0,5 150,4

kötöttpályás közlekedési terület 20,453 0,6 12,3

központi vegyes terület 13,904 0,5 7

bsz. oktatási különleges terület 16,133 3 48,4

bsz. sportolási különleges terület 15,305 3 45,9

bsz. temető különleges terület 8,872 3 26,6

általános mezőgazdasági terület 5 934,275 3,7 21956,8

településközpont vegyes terület 10,313 0,5 5,2

üdülőházas üdülőterület 1,712 2,7 4,6

vízgazdálkodási terület 353,029 6 2118,2

zöldterület (közpark) 15,798 6 94,8

bsz. hulladék-kezelési különleges terület 4,562 0,1 0,5

Összesen: 8 035,01 27 872,3

A település biológiai aktivitásértéke a javasolt területfelhasználás alapján:

Területfelhasználási mód: terület [ha]: értékmutató: aktivitásér-
ték:

vízgazdálkodási terület 235,8194 6 1414,9

kisvárosias lakóterület 22,7187 1,2 27,3

falusias lakóterület 931,1694 2,4 2234,8
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településközpont vegyes terület 18,433 0,3 9,2

intézményterület vegyes terület 2,2305 0,5 1,1

kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 65,5417 0,4 26,2

egyéb (nem zavaró hatású) ipari gazdasági
terület 30,0499 0,4 12

üdülőházas terület 0,1048 2,7 0,3

hétvégiházas terület 7,5173 3 22,6

oktatási központok területe 16,1425 3 48,4

nagykiterjedésű sportolási célú terület 23,9609 3 71,9

hulladékkezelő, -lerakó területe 6,5267 0,1 0,7

épületnek minősülő közlekedési építmény
területe 0,2162 0,5 0,1

temető területe 8,8682 3 26,6

mezőgazdasági üzemi terület 111,7949 0,7 78,3

beépítésre szánt egyéb különleges terület 5,047 1,5 7,6

közúti közlekedési terület 323,3763 0,6 194

kötöttpályás közlekedési terület 20,439 0,6 12,3

közkert zöldterület 14,8204 6 88,9

védelmi erdőterület 196,5671 9 1769,1

közjóléti rendeltetésű erdőterület 0,6923 9 6,2

általános mezőgazdasági terület 5989,3088 3,7 22160,4

beépítésre nem szánt egyéb különleges
terület 1,5574 3,2 5

Összesen: 8032,9024 28214,2

A javasolt módosítások eredményeképpen tehát a település biológiai aktivitásértéke
341,9 egységgel növekszik.
(A település területében jelentkező különbség a felhasznált alaptérképek
különbözőségéből fakad.)

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
(zöldterületek, intézményi és lakókertek, erdő és mezőgazdasági területek, vonalas
zöldfelületi elemek, történeti kert)

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai

Tiszaföldvár zöldfelületi rendszere közterületi zöldfelületekből (utcák, terek,
közparkok, közkertek), a zöldfelületi intézményekből és a közhasználat elől elzárt
zöldfelületekből (intézményi és magánkertek) áll. A település belterületének
zöldfelületi szempontból meghatározó intézményei és intézménykertjei a
következők:
- óvodák, iskolák kertjei,
- gyermekotthon parkja,
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- templom- és múzeumkertek,
- strand területe,
- sportpálya,
- temető.

A település arculatát alapvetően meghatározza a közlekedési területek kialakításának
módja (utcakép). A fontosabb közlekedési utak és a történelmi településmag utcáinak
zöldfelületi rendezése alapvető fontosságú a település arculatának javítása
érdekében. Az elmúlt években jelentősebb fásítások történtek (kerékpárút,
temetőkert) a településen.

Zöldfelületi fejlesztés szempontjából meghatározó közterületek:
- Főút (Szolnoki út, Kossuth Lajos út, Ószőlő főút, Kurázsi főút),
- Kossuth tér,
- Életfa Liget és Csurgó,
- Strand utca,
- Mártírok út,
- Virág utca,
- Döbrei János út.

A felsorolt utcák, terek esetében biztosítani javasolt azok egységes szemléletű
rendezésének, a közterületi építmények, a burkolatok, a növényzet, közműhálózatok
és létesítmények esztétikus kialakításának lehetőségét. Törekedni kell arra, hogy az
egyes új vagy átépülő létesítmények kialakítása helytakarékos legyen, s így a később
elhelyezni kívánt építmények, burkolatok, közmű-létesítmények vagy növényzet
számára is megfelelő hely álljon rendelkezésre.

A lakóutcák és a vegyes használatú utak létesítése, átépítése esetén, valamint új
létesítmények elhelyezésekor alapvető fontosságú a biztonságos és esztétikus
kialakítás. Az utcák szabályozási szélessége és az adott területen jellemző közterület-
használat (pl. az adott utcaszakasz mint közösségi tér fontos az ott élők számára)
alapján célszerű az egyes létesítmények, burkolatok kialakítási módját, a szükséges
növényzettelepítés mértékét és jellegét megválasztani.

A belterület zöldfelületi rendszere nem választható el a külterületen meglévő
zöldhálózati elemektől, melyek Tiszaföldvár esetében a következők:
- Tisza és Holt-Körös menti területek,
- burkolt és földutak menti fasorok, erdősávok, árkok, gyepes területek,
- vízfolyások, csatornák (pl. Ártézi csatorna, Máté-ér, Jó-kúti főcsatorna),
- a mezőgazdasági területek közé ékelődő erdőfoltok,
- Göth kúria egykori parkja,
- majorok körüli fásítások.

A település zöldhálózatának részei a mesterséges tavak (pl. Ártézi csatorna feletti tó,
Óvirághegyi út 151-157. alatt található tó, Ókincsem III. keresztút melletti tó,
Téglagyári tó, termálvíz hűtőtavak), valamint Homok városrész erdősült területei is.

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

Tiszaföldváron a zöldfelületi ellátottságról számszerű adatok nem állnak
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rendelkezésre. A településszerkezet sajátosságai alapján legnagyobb kiterjedésű
belterületi zöldfelületeit a magánkertek jelentik, melyek fontos szerepet töltenek be a
helyiek életében, mindemellett ökológiai szempontból is értékesek, ezért védelmüket
szabályozási eszközökkel is elő kell segíteni.

A település zöldfelületei kapcsán mennyiségi hiányról a magánkertek miatt nem
beszélhetünk. A közhasználatú zöldfelületek esetében területi bővítésre korlátozottak
a lehetőségek, ezért elsősorban azok minőségi és funkcionális fejlesztésére szükséges
figyelmet fordítani, különösen a település arculatát meghatározó közterületek és az
intézménykertek esetében.

Az egyes közösségi célú zöldfelületeknek a település életében betöltött szerepe, s így
az azoktól „elvárt” funkcionális, ökológiai és esztétikai érték különböző, ezért ezen
szempontok együttes érvényesítése érdekében az új közösségi célú zöldfelületek
kialakítása, a meglévők átalakítása közterület-alakítási és kertépítészeti tervek
alapján javasolt (pl. a városközpont esetében elkészült környezetalakítási terv jó
alapot jelenthet egy átfogó koncepció érvényesítéséhez és a részletes tervek
kidolgozásához).

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó javaslatok

A település közösségi funkciójú (intézményi és közterületi) zöldfelületeinek
rendszere használati, esztétikai és ökológiai szempontból sem függetleníthető a külső
környezettől, ezért a belterület és a külterület közötti zöldhálózati kapcsolatok
megőrzése, és továbbfejlesztése szükséges. A nagyobb kiterjedésű élőhelyek és
zöldfelületek egymás közötti kapcsolata leginkább a vonalas tájelemek (utak,
csatornák) mentén biztosítható, ezért az arra alkalmas területeken erdősávok, fasorok
telepítése javasolt.

Belterületen a zöldfelületek ökológiai szerepe legnagyobb mértékben a beépített
területeken átvezető zöldfolyosók kialakításával erősíthető, melynek főbb elemei a
következők:
- a zöldfelületi fejlesztés szempontjából meghatározó közterületek,
- az intézménykertek,
- a nagytelkes lakóterületek tömbbelsőiben megőrzendő kertek,
- a temető,
- a Homok városrész peremén meglévő erdősült, tájrehabilitációra javasolt területek.

A zöldfelületek ökológiai értéke tovább növelhető megfelelő növények
kiválasztásával, a burkolt felületeknek a szükséges minimumra csökkentésével, a
csapadékvíz helyben történő hasznosításával, öntözés biztosításával, kisméretű
állatok számára búvó vagy fészkelőhelyek kialakításával. A megfelelően kialakított
és gondozott zöldfelületek a városi klímára is kedvező hatással vannak.

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK
(a település közlekedési javaslatainak ismertetése, hálózatok, csomópontok,
keresztmetszetek, a magasabb rendű szakági úthálózati elemek integrálása,
területbiztosítás)
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Tiszaföldvár város területén a közúti közlekedés dominál. A vasúti közlekedés
biztosított, de kihasználtsága csekély. A Tisza folyó, mint közlekedési folyosó,
független a településtől, a város területén csupán egy kompátkelő található, kikötő
létesítése vagy egyéb fejlesztés egyelőre nem időszerű. Légi közlekedés nincs, a
város keleti külterületi részén lévő mezőgazdasági célú repülő leszállóhely
jelentősebb fejlesztése sem várható.

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Tiszaföldvár város földrajzilag az ország középső részén helyezkedik el, jelenlegi
közlekedési hálózatait tekintve azonban viszonylag kedvezőtlen helyzetben van.
A közúti és vasúti közlekedési nyomvonalakat alapvetően meghatározza a Tisza
folyó, melynek hatására leginkább az észak-déli irányú szárazföldi távolsági
közlekedés dominál a város térségében.

Tiszaföldvár térsége az országos közúthálózati térképen
(forrás: Magyar Közút NZRt.)

A legfontosabb közúti kapcsolatot a 442 számú főút biztosítja a megyeszékhely
Szolnok és a járási székhely Kunszentmárton városok irányában. A további
alsórendű országos közutak Mezőhék, Cibakháza felé létesítenek összeköttetést,
valamint Vezseny községgel a kompot igénybe véve a Duna-Tisza közével, illetve a
4633 jelű úton Martfű város nyugati részével.
A térségben távlati gyorsforgalmú úthálózat, vagy jelentősebb úthálózat fejlesztés a
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hálózatfejlesztési tervek alapján sem várható. A 44 számú főúttal párhuzamos
gyorsforgalmi út Tiszaföldvár város közigazgatási területét közvetlenül nem érinti,
de területfejlesztési szempontból előnyös lehet a közelsége.

Meglévő országos közutak a település közigazgatási területén az alábbiak:
- 442 számú Szolnok-Kunszentmárton másodrendű főút,
- 4628 jelű Tiszaföldvár-Mezőtúr összekötő út,
- 4633 jelű Martfű-Cserkeszőlő összekötő út,
- 46334 jelű Tiszaföldvár-Homok állomáshoz vezető út.
Ezen utak mindegyike 2x1 forgalmi sávos, nyílt vízelvezetéssel kiépült, általában
rossz burkolatminőséggel, kis- vagy elégtelen teherbírással rendelkező, felújítandó
útszakasz.
A város belterületi úthálózatát is alapvetően meghatározza az országos közutak
átkelési, illetve belterületi szakaszai.
A gyűjtőút hálózat bővítésére javaslatot adunk egyrészt a meglévő országos úthálózat
forgalmi terheltségének zsúfoltsága miatt, másrészről az egyes településrészek közúti
feltárásának javítása érdekében. A gyűjtőúthálózat fejlesztésénél általános problémát
jelentenek az általában elégtelen szabályozási szélességek, melyek a minimális út és
járdaszélességek, vízelvezetés, közmű-elhelyezés biztosítását gátolják.

Országos kerékpárút-törzshálózat, illetve a főúttal párhuzamos lakott területen kívüli
kerékpárút a város térségében nem található sem meglévő, sem pedig a
hálózatfejlesztési tervekben tervezett formában.
A meglévő belterületi kerékpárúthálózat bővítése fontos a város számára. Szintén
lényeges a kerékpárutak kiépítése a szomszédos települések irányában, elsősorban
Martfű és Cibakháza felé.

Az országos közutak jellemző belterületi forgalmi adatai a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. 2017 évi forgalomszámlálási adatai alapján:
- 442 sz. főút 3988 jármű/nap (5393 egységjármű/nap),
- 4628 jelű út 2426 jármű/nap (2534 egységjármű/nap),
- 4633 jelű út 4202 jármű/nap (4419 egységjármű/nap),
- 46344 jelű út 2113 jármű/nap (1707 egységjármű/nap).
Ezek alapján megállapítható, hogy jelentősebb kapacitáshiány jelenleg nincs, de a
belterületi szakaszokon a kerékpárutak kiépítése, a frekventált csomópontok
átépítése közlekedésbiztonsági szempontból is indokolt.

3.2. Főbb közlekedési csomópontok

A városban a legfrekventáltabb csomópontok az országos közúthálózaton vannak.
Ezek közül idáig csak a 442 számú főúton épültek ki járműosztályozós csomópontok.
Forgalombiztonsági szempontból szükség lesz a forgalmasabb gyűjtőutak országos
közúti csatlakozásainak átépítésére.
Befejeződött a körforgalom kialakítása a 4628.-4633. jelű utak csomópontjában.
További kiépítendő, fejlesztendő csomópontok:
- Kossuth Lajos út-Strand út,
- Kossuth Lajos út-Öcsödi út,
- Ó Kincsem Fő út-Döbrei János út,
- Döbrei János út-Tavaszmező út (új gyűjtőúti folytatása),
- 442 számú főút-Strand út-4628 jelű út,
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- 442 számú főút-Öcsödi út,
- 442 számú főút-Kőrösi Csoma Sándor út,
- 442 számú főút-Hunyadi út.
A további belterületi csomópontok felül kell vizsgálni és azt figyelembe véve kell
eldönteni a szükséges beavatkozást.

Fontos forgalomtechnikai beavatkozás a csomópontok kialakításán kívül a kijelölt
gyalogos-átkelőhelyek, a kerékpáros átvezetések, a település kapuk (forgalom
csillapító szigetek) megtervezése és helybiztosítása.
A látási háromszögek biztosítását a lehetőségek szerint elő kell irányozni. Hely hiány
esetén egyéb forgalomtechnikai megoldást kell keresni (forgalomtechnikai tükör,
sebességszabályozás stb.).

3.3. Belső úthálózat
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)

Belterületi utak gyűjtőúttá fejlesztését, melyhez új gyűjtőút hálózati elemek kiépítése
szükséges az alábbi területeken:
- Strand út (Kossuth Lajos út-442 számú főút között),
- Öcsödi út,
- Kőrösi Csoma Sándor út,
- Hunyadi út,
- Baross krt.-Rákóczi út,
- Sánc út-Kalap út-Zöldfa út,
- Malom út,
- Kurázsi II. Fő út,
- valamint a további, az a21 jelű terven ábrázolt szakaszokon.

A tervezett úthálózatot az a21 jelű tervlap ábrázolja. A terven láthatók a fejlesztendő,
kiépítendő fontosabb külterületi gyűjtőutak is.

Javasolt minta-keresztszelvények:
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Csillapított zónák találhatók a város intenzívebb beépítettségű részein, melyek a
távlatban is fontosak forgalombiztonsági szempontból.
Járdák, parkolás biztosítását a 3.6 és 3.7 pontokban tárgyaljuk.
A csapadékvíz elvezetés biztosítását a szabályozási szélességeknél figyelembe kell
venni.

3.4. Közösségi közlekedés
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)

Az autóbusz-közlekedés alapvetően nem változik. A városközpontban megvalósult
az új autóbusz pályaudvar. Az idetartó helyközi és távolsági járatok az országos
közúthálózatot veszik igénybe. A város területén lévő megállóhelyeket öbölben kell
elhelyezni. Ki kell alakítani a szükséges váróhelyiséget, utcabútorokat, a megfelelő
megvilágítást, a járdakapcsolatokat és a helyszíntől függően kijelölt gyalogos-
átkelőhelyeket. A meglévő autóbusz öblök burkolatfelújítása, átépítése is
meglehetősen indokolt.
A helyi autóbuszjárat jelenleg egy nyomvonalon jár, melyet a gyűjtőúthálózat
fejlesztésénél figyelembe vettünk.

Tiszaföldvárt keletről a Tiszatenyő-Hódmezővásárhelyi vasútvonal határolja, mely
egyvágányú, nem villamosított vasúti fővonal.
A város ellátása a távlatban is biztosított a meglévő Tiszaföldvár vasútállomás és a
Homoki megállóhelyről. A vasúti forgalom jelentősebb fejlődése és a vasúti
közlekedés fejlesztése sem várható.
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3.5. Kerékpáros közlekedés

Tiszaföldváron jelenleg csak a 4633 jelű országos közút mellett található kerékpárút,
illetve közös gyalog- és kerékpárút.
Fontos cél elsősorban Martfű és Cibakháza településekkel való kerékpáros
összeköttetés megvalósítása, de más belterületi, országos közutak mellett kiépítendő
kerékpárút nyomvonala is bejelölésre került.

Meglévő kerékpárutak:
- Kígyó út-Rákóczi út között,
-Virág út (Malom út csatlakozásától) – Kossuth L. út – Ószőlő Fő út – Ókincsem Fő

út (Ókincsem II. út csatlakozásáig).

Kiépítendő kerékpárutak
- 4633 jelű út mellett Martfű irányában,
- 4633 jelű út mellett Cibakháza irányában,
- 4628 jelű út mellett Centrum-Vasútállomás között,
- 46334 jelű út mellett, Homoki vasúti megállóhelyhez vezető úton.

Nemzetközi kerékpárút-hálózat a települést nem érinti, mivel az Eurovelo 11 számú
nyomvonal ezen a szakaszon a Tisza jobb parti vonalának térségében kerül
kialakításra, mely Tiszaföldvár város közigazgatási területét nem érinti.
A megyei területfejlesztési tervben szerepel egy térségi regionális nyomvonal, mely
Szolnok irányából a Tiszán átkelve áthalad Vezsenyen, majd a kompot igénybe véve
halad tovább Tiszaföldvár, illetve Martfű felé.

3.6. Főbb gyalogos közlekedés

Minden utcában legalább egyoldali járda kiépítését elő kell irányozni. A szűk
beépítettség miatt a járdák szabvány szerinti szélessége nem biztosítható mindenütt.

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek számának és forgalombiztonságának növelését elő
kell irányozni. Nyomógombos jelzőlámpát javasolunk telepíteni a 442 számú főúton
a Vasútállomás térségében, mely egyúttal a Mártírok útról való kikanyarodást is
segítené a járművek számára.

Az iskolák környezetében lévő kijelölt gyalogos-átkelőhelyen forgalomtechnikai
beavatkozással javítani kell a közlekedésbiztonságot (jelzőlámpa, sárga villogó,
középsziget, figyelem felhívó jelzések, sebességradar, stb.).

Önálló „sétáló utca” megvalósításának igénye nem merült fel.

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás

A belterületen a közterületi parkolók a jelenlegi intézmények térségében
rendelkezésre állnak. A jelenlegi parkolóhelyek kihasználtsága napközben
átlagosnak mondható, parkolási problémák nem mutatkoznak, azonban elsősorban az
oktatási intézmények környezetében található parkolók időszakosan túlzsúfoltak, itt
bővítésre van igény. Ennek megfelelően kiépült a Hajnóczy József Gimnázium,
Humán Szakközépiskola és Kollégium (Kossuth Lajos út) és a Vadárvácska Óvoda
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(Kossuth Lajos út) melletti parkoló.
További, kiépített parkolóhelyek iránt igény jelentkezik az alábbi területeken:
- Kossuth Lajos Általános Iskola (Kossuth Lajos út) környéke,
- Magyar Posta Zrt. épülete előtt (Kossuth Lajos út),
- Piactér környezetében, elsősorban a Malom úton,
- a Kossuth Lajos út térségében lévő kisebb üzletek, intézmények közelében.

A 23. rendezési célban foglaltaknak megfelelően szabályozni szükséges a parkolást.

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
(a település közműhálózati javaslatainak ismertetése)

4.1. Viziközművek
(vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés)

4.1.1 Ivóvízellátás

A város ivóvízellátását helyi vízműkutak biztosítják. A városi (rész körvezetékes,
részben ágvezetékes) ivóvíz-hálózat teljesnek mondható, ellátatlan terület a
településen nincs, az esetleges újabb igények kielégíthetőek. A városban inden lakás
rendelkezik vezetékes ivóvíz-ellátással.

A 2017. augusztus 30-i, 2022. augusztus 31-ig hatályos, módosított vízjogi
üzemeltetési engedély szerint a város az ivóvizet a 099/4 és 3387 helyrajzi számú
földrészleten található, összesen 6 db vízműkútból nyeri. (A 262 helyrajzi számú
földrészleten található termálkút nem vesz részt az ivóvíz-ellátásban, a strand
vízellátását biztosítja.) A városi vízmű a 3387 helyrajzi számon található.
A rendszer mértékadó kapacitása 2500 m3/nap. Tekintettel arra, hogy az átlagos –
csökkenő tendenciát mutató – napi vízfogyasztás kb. 1500 m3, a nyári csúcs kb.
2200-2300 m3/nap, a rendszer hosszútávon is megfelelő tartalékkal rendelkezik.

A település közterületein összesen 110 db (méretlen) közkifolyó és 31 db tűzcsap
volt 2014-ben.

Az ivóvízhálózat infrastrukturális elemeit és a vízműkutak védőterületét az a22 jelű
tervlap ábrázolja.
(Megjegyzés: a terven feltüntetett víztornyok jelenleg nem vesznek részt az
ivóvízellátásban.)

4.1.2 Szennyvízelvezetés

Tiszaföldvár kiépített, elválasztott rendszerű csatornahálózattal rendelkezik, amely
nagyobb részben gravitációs, kisebb (kb. 1/8) részben nyomóvezetékes rendszerű. A
bekötött lakások aránya 2015-ben kb. 78 % volt.

A város szennyvíztisztító telepe a 0237/2 helyrajzi számú földrészleten található, itt
kerül sor a nem közművel gyűjtött szennyvíz kezelésére is. A tisztító kapacitása kb.
1200 m3/nap, kihasználtsága hidraulikailag maximális, szerves anyag tekintetében
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kb. 60%-os. A szennyvíztisztítóba érkező szennyvíz többnyire helyi eredetű, kis
arányú (kb. 1,5 %) a más településről (közúton) itt ártalmatlanított szennyvíz. A
tisztított szennyvíz befogadója az Ártézi csatornán keresztül a Tisza folyó.

A szennyvíz-elvezető és -tisztító rendszer elemeit az a23 jelű tervlap ábrázolja.
(Megjegyzés: a 014/5 helyrajzi számú földrészleten, a belterülettől keletre, az
ingatlan-nyilvántartás szerint szennyvíztisztító található, de ez a volt tsz állattartó
telephez tartozott, hígtrágya telep volt, nem része a városi szennyvízkezelő
rendszernek.)

4.1.3 Csapadékvíz-elvezetés

Tiszaföldvár az alföldi településekre jellemző domborzati viszonyokkal rendelkezik,
így a csapadékos időszakokban aktív csapadékvíz-kezelésre, elvezetésre van
szükség. A település az ún. közepesen belvízveszélyeztetett kategóriába tartozik
(jelentősebb belvízzel 5-10 évente kell számolni).

Csapadékvíz-gyűjtők területi tagozódása:
· I. Az Ártézi csatorna vízgyűjtő területe. Nagysága 284 ha, a levezetendő mértékadó
vízhozam 1173 l/s.
· II. A 442. számú közlekedési úttól keletre lévő vízgyűjtő terület. Befogadó a
Sulymos-Homoktói mellékcsatorna és a Máté-éri mellékcsatorna. Nagysága 232 ha,
a levezetendő vízmennyiség 680 l/s.
· III. A 442. számú közlekedési út, a belterület határa, a Szolnok-Szentes vasútvonal
és a IV. öblözet által határolt vízgyűjtő terület. Befogadó a Homoki csatorna.
Nagysága 636 ha.
· IV. A Szolnok-Szentes vasútvonal, az I. öblözet és a III. öblözet által határolt
vízgyűjtő terület. Befogadó a NK XII-1 baloldali szivárgója. Nagysága 100 ha,
levezetendő vízmennyiség 274 l/s.

A csapadékvíz szempontjából figyelembe vehető csatornák:
- Ártézi csatorna (kezelő: KÖTIVIZIG / Önkormányzat),
- Sulymos-Homoktói csatorna (kezelő: KÖTIVIZIG / Önkormányzat),
- Máté-éri csatorna (kezelő: KÖTIVIZIG / Önkormányzat).

A külterületen nagy kiterjedésű, rendszeresen belvízzel fedett területtel nem kell
számolni, a veszélyeztetett („belvízjárta”) területek az a24 jelű tervlapon láthatók.

A belterületen nagy kiterjedésű belvíz nem jelentkezik. A csapadékvíz szikkasztó
árkokban kerül elszikkasztásra. A rendszert kb. 2007. óta következetesen, több
lépcsőben fejleszti a település. Csapadékvíz-elvezetési problémák jellemzően azokon
a településrészeken jelentkeznek, ahol helyhiány miatt nem lehet megfelelő méretű
szikkasztó árkot kialakítani a közterületen (a település déli részein). Itt csak a
jelentős forrásigényű zárt rendszerű csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítására
nyílik mód.

A csapadékvíz-kezelés, belvíz elleni védelem településszerkezeti jelentőségű elemeit
az a24 jelű tervlap ábrázolja.

4.2. Energiaellátás
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(villamos energia, gázenergia, távhő, megújuló erőforrások, egyéb)

4.2.1 Villamos energia-ellátás

4.2.1.1 Meglévő kül- és belterületi hálózat

Tiszaföldvár villamos energiaellátását kül- és belterületen egyaránt az EON Hungária
Zrt. biztosítja a saját tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A terület több 22
kV-os gerinchálózatról kapja a villamos energiaellátást.

A területen 22 kV-os szabadvezetékes hálózaton keresztül, illetve egy épített-házas
transzformátorállomás esetén 22 kV-os kábelről üzemelnek a fogyasztói
transzformátorok állomások. A fogyasztói transzformátorokról a villamos energia
jellemzően kisfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózaton keresztül jut el a
fogyasztókhoz. Jelenleg már több fogyasztó kap földkábeles csatlakozást a
szabadvezeték hálózatról, illetve a transzformátor állomásokról közvetlenül.
A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások, illetve
egy épített-házas transzformátor állomás van a településen.

A település 22 kV-os főelosztó hálózatát és a transzformátor állomásokat az a25 jelű
tervlap ábrázolja.

A belterület közvilágítása már korábban korszerűsítésre került, az energia-
hatékonyabb LED-es közvilágítás egyelőre nem valósult meg a településen.

4.2.1.2 Ellátatlan területek, rendezési célok

A javasolt fejlesztések esetén tekintetbe kell venni a meglévő közép és kisfeszültségű
hálózatok meglétét, szükség szerinti ki kell váltani azokat, ha ez szükséges a
rendezési cél megvalósításához. Az új létesítmények kialakításához középfeszültségű
hálózat, alállomás és kisfeszültségű hálózat létesítése szükséges.

Idegen tulajdonú hálózatról ellátott terület nincsen, de van 2 olyan 22 kV-os leágazó
vezeték és az azokról üzemelő transzformátor állomás ami nem képezi az
áramszolgáltató tulajdonát.

Ellátatlan terület jelenleg nincs a településen. A jelentkező fogyasztói
energiaigények műszaki-gazdasági feltételeit az áramszolgáltató határozza meg. A
villamos energiaellátás jelentős költségei miatt csak a ténylegesen jelentkező igények
kiszolgálását célszerű biztosítani. A fejlesztéseknél jelentkező költségek egy részét
az áramszolgáltató fedezi az érvényben lévő rendelkezések alapján.

4.2.1.3 A közműszolgáltató fejlesztései

Az EON Hungária Zrt. a 2000. évtől kezdődően középtávú fejlesztésbe kezdett,
melynek célja a villamos energiaellátás minőségének javítása, az üzembiztonság
fokozása, a hálózatok átviteli kapacitásának bővítése.

Az EON Hungária Zrt. sem a jelenlegi 22 kV-os középfeszültségű hálózaton, sem a
rendszer egyéb elemeit illetően nem tervez jelentősebb beavatkozást, mert azok
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állapota és kapacitása megfelelő, a később jelentkező energiaigényeket is ki tudja
elégíteni. A kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat korszerűsítését a szolgáltató
folyamatosan végzi a biztonságos villamos energiaellátás érdekében.

A középfeszültségű hálózatokon az alábbi programszerű fejlesztéseket és
korszerűsítéseket valósítja meg az áramszolgáltató a zavartalan és biztonságos
energiaellátás érdekében:
- középfeszültségű oszlopkapcsoló készülékek cseréje,
- közép/kisfeszültségű transzformátor állomások túlfeszültség védelme,
- kis keresztmetszetű hálózatok cseréje kapacitásbővítés céljából,
- meghibásodott szerkezetek folyamatos cseréje.

4.2.1.4 Elektromos berendezések védőtávolságai

A védőtávolsággal, biztonsági övezettel kapcsolatos előírásokat a 4. melléklet
ismerteti.

4.2.2 Gázenergia ellátás

Tiszaföldváron, mint a legtöbb településen az országban a hőenergia/fűtési energia
alapja a földgáz fosszilis energia.
A települési gázhálózatot az a26 és a27 jelű tervlapok ábrázolják.

4.2.2.1 Helyi jelentőségű külterületi gázhálózat

Tiszaföldvár város a FGSZ Zrt. kezelésében és tulajdonában lévő Mezőtúr-
Gyomaendrőd nagynyomású vezetékről a kungyalui gázátadón keresztül a Döbrei
János úti gázfogadó állomásba csatlakozó nagyközép nyomású (8 bar) vezetékről
kapja a gázt. A Döbrei János úti felújított gázfogadó állomás típusa FIORENTINI
RR 80/MT 200 8/3 bar.

4.2.2.2 Belterületi gázhálózat (az ITS-2016 megállapításaival összhangban)

A kiépült, 110,1 km hosszú (KSH, 2014) gázhálózat teljesen lefedi a város
belterületét, azaz minden háztartás, egyéb fogyasztó hozzáfér a földgázhoz. A
földgáz-szolgáltatást kizárólagosan TIGÁZ-DSO földgázelosztó Kft. végzi (4200
Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184.).
Az elosztói engedélyes szolgáltató, tulajdonos, üzemeltető, és fejlesztő is egyben a
szolgáltatási területén.

Az utóbbi években visszatérés tapasztalható az alternatív (fosszilis) energia
hordozókra, ami bár gazdaságilag indokoltnak tűnik, de a légszennyezettség
szempontjából kedvezőtlen hatású. A földgázfogyasztók számának csökkenését
mutatja az alábbi táblázat is.

Tiszaföldvár gázfogyasztóinak száma (db):
2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2012.12.31 2013.12.31

Háztartási 3672 3697 3691 3686 3684 3638 3490
Közületi 276 274 269 268 273 271 262
Összesen 3948 3971 3960 3954 3957 3909 3752
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(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

A 2007. és 2013. év végi adatok alapján közel 5 %-os fogyasztószám csökkenés
mutatkozik a városban. A fogyasztószám csúcs 2008. év végén volt. A közületi
gázfogyasztók száma évről-évre hullámzik, de az utóbbi években itt is csökkenés
tapasztalható.

Tiszaföldváron elosztott gázmennyiség (m3):
2007.12.31 2008.12.31 2009.12.31 2010.12.31 2011.12.31 2012.13.31 2013.12.31

Háztartási 5 079 302 4 926 746 3 984 180 4 603 532 3 801 788 3 471 836 3 186 396
Közületi 984 799 1 065 346 872 867 1 123 515 933 735 838 331 874 699
Összesen 6 064 101 5 992 092 4 857 047 5 727 047 4 735 523 4 310 167 4 061 095
(Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás)

A gázfogyasztók számának csökkenésével párhuzamosan az elosztott gázmennyiség
nagysága is csökkent a 2007. és 2013. év végi adatok szerint. A csökkenés mértéke
itt sokkal nagyobb arányú, eléri a 33%-ot.

Az egyharmadnyi összes csökkenést a háztartási fogyasztás 37,2%-as, és a közületi
fogyasztás 11,2%-os csökkenése eredményezi. A fenti két táblázat is jól érzékelteti,
hogy a háztartási gázfogyasztás jelentős mértékben csökkent, amit inkább az egyéb
(fosszilis) energiahordozókra való áttérés okoz, mintsem az épületállomány
hőtechnikai, fűtési rendszereinek modernizálása.

Ami a fűtési rendszerek műszaki színvonalát illeti, az elmúlt 10 év alatt épült
épületeket kivéve általában avultak, energiapazarlók. A meglévő lakásállomány
mintegy 65–70%-a 30 évnél idősebb és többségük semmilyen jelentősebb felújításon
nem esett át, így a hőtechnikai paraméterei messze elmaradnak a jelenleg érvényes
előírásoktól.

Ebből következően a fűtési energia, amely a teljes energiafogyasztás 60%-át éri el,
egy átfogó program keretében legalább a felére csökkenthető (hőszigetelés, korszerű
nyílászárók, korszerű fűtési rendszerek) lenne.
Az utóbbi években számos közintézmény rekonstrukción esett át, ami mára már
jelentős megtakarításokat eredményezhetett.

4.2.2.3 A település gázellátásával kapcsolatos fejlesztések

A jelenleg belterületen található teljes potenciális fogyasztói létszám és esetlegesen
fejlesztésként kijelölt intézményi, valamint egyéb felhasználású területek
gázszolgáltatásba történő bekapcsolása a meglévő gázelosztó vezetékekre történő
csatlakozással (kiépítendő leágazó vezetékkel), illetve hálózattal le nem fedett
területek esetében gázelosztó-vezetékek kiépítésével a TIGÁZ DSO KFT. által
meghatározott gazdasági és műszaki feltételek alapján megoldható.

Újonnan beépítésre kerülő területek gázfelhasználási igénye a TIGÁZ Dso. Kft. által
meghatározott gazdasági és műszaki tartalom alapján a település középnyomású
illetőleg külterületen nagyközépnyomású gázelosztó-vezetékéről biztosítható.
Az elosztói engedélyes TIGÁZ DSO Kft. - mint tulajdonos jogosult üzemeltetni és
fejleszti gázelosztó hálózatát igénybejelentésre.
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4.2.2.4 Földgáz elosztóvezetékek védőtávolságai

A védőtávolsággal, védőzónával, biztonsági övezettel kapcsolatos előírásokat a 3.
melléklet ismerteti.

4.2.2.5 Termékvezeték, országos jelentőségű külterületi gázhálózat

Tiszaföldvár közigazgatási határain belül, annak déli részén húzódik az FGSZ
földgázszállító Zrt. üzemeltetésében lévő Endrőd - Városföld DN600-as (biztonsági
övezete 35-35 m a vezeték tengelyétől mérve) és DN800-as (biztonsági övezete 50-
50 m).gázvezeték. Mindkét nagynyomású vezeték acél, engedélyezési nyomása 60
(DN 600 gv.) illetve 64 bar (DN 800 gv.). A gázvezeték biztonsági övezetére a
6/1982. (V. 6.) IpM rendelet 10-12.§-aiban tilalmakat és korlátozásokat, 14.§-ában
pedig egyéb, az övezetben elhelyezhető létesítmény építésére vonatkozó feltételeket
ír elő. A DN600 gerincvezeték hossza 2161 m, a DN 800 vezetéké pedig 2155 m
(összesen 4316 m).

Abban az esetben, amikor a vezetékeket új nyomvonalas létesítményekkel
kereszteznék, vagy az övezetet érintő építést terveznek, keressék meg a MOL
Földgázszállító Zrt. Kecskeméti Földgázszállító Üzemét (6000 Kecskemét, Szolnoki
hegy 232.) egyeztetés céljából.

Amennyiben telekalakításra kerül sor és az érintett ingatlanon bányaszolgalmi vagy
gázvezeték szolgalmi jog van bejegyezve, úgy a telekalakításról szóló 85/2000. (XI.
08.) FVM rendelet 7.§ (1) bekezdése értelmében az ott felsorolt , az ügy tárgya
szerint érintett szakhatóságokat vonják be az eljárásba. Ez esetben az illetékes
hatóság a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (5000 Szolnok, Hősök tere 6.).

4.2.3 Távhő ellátás

Tiszaföldváron jelenleg nem működik távfűtőrendszer, ilyen igény nem merült fel és
létesítést a tervezett fejlesztések sem indokolják. A geotermikus energiára alapozott
távhőhálózat kiépítésére van reális lehetőség, főleg a települési intézményhálózat
(részleges) bevonásával.

4.2.4 Megújuló erőforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás

4.2.4.1 Szoláris energia

Magyarországon a napsugárzás légkör feletti 1352 W/m2 intenzitásából – a felhőzet
következtében beálló veszteségeket követően – 137 W/m2 fajlagos teljesítménnyel
lehet számolni. Az éves átlaghoz képest igen nagy az évszakonkénti ingadozás:
decemberben 32 W/m2, júliusban 238 W/m2, ami több mint hétszeres különbséget
jelent.

A napenergia felhasználása lassú – de egyre gyorsuló – növekedéssel megindult.
Magáningatlanok esetében mind a napelemes áramtermelés (Háztartási Méretű
Kiserőmű), mind a napkollektoros melegvíz-ellátás fokozatos elterjedésére számítani
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lehet.
Napelemek telepítése révén Tiszaföldvár hét közintézményének megújuló energiával
való ellátása valósult meg a KEOP-4.10.0/N/-14-2014-0242 projekt révén. Összesen
202 db napelem került telepítésre az érintett közintézményeknél.
A napkollektorok beépítésének mennyiségéről nincs adat, mivel az nem engedély
vagy bejelentés kötelezett.

4.2.4.2 Szélenergia – Vízenergia- Biomassza

Tiszaföldváron szélenergia, vízenergia, biomassza felhasználásával energiatermelés
nem folyik.

4.2.4.3 Geotermikus energia

Fontos lenne a rendelkezésre álló geotermikus energia további energetikai célú
felhasználása, például városi közintézmények hőellátására. Az ilyen célú
felhasználásnak vannak előzményei, hiszen korábban (2007) egy üzleti megállapodás
alapján a hévízkút kísérőgázával villamos- és hőenergia termelésre került sor.
A Hidrogáz Kft. saját költségén kiépítette a gázleválasztót, a gázmotort, a
gázelőkészítőt, valamint a gáz- és vízvezeték hálózatot, mely rendszer hűtővízzel
biztosította a Vadárvácska Óvoda, a Hajnóczy József Gimnázium, valamint a
Kossuth Lajos Általános Iskola gázfűtést helyettesítő, illetve azzal párhuzamosan is
működő alternatív fűtését. Időközben a megállapodás keretfeltételeiben változások
történtek, melynek következtében a felek között jogvita alakult ki, s emiatt a
geotermikus energia felhasználás megszűnt.
Mindemellett a helyi adottságok továbbra is alkalmasak a meglévő hévízkút jövőbeni
energetikai célú hasznosítására.

4.2.5 Egyéb

Egyéb jellegű energiaellátás a településen nincs, ilyen jellegű igény sem merült fel.

4.3. Hírközlés
(távközlés, műsorszórás, adatátvitel)

4.3.1 Hírközlési infrastruktúra

A Tiszaföldvárt is kiszolgáló optikai kábel a Szolnok-Martfű-Szentes-
Hódmezővásárhely hálózati szakaszhoz kapcsolódik. A kábel a 442. számú
főközlekedési út mellett halad a város központjától keletre. Az országos hálózathoz
való kapcsolódást a Mártírok út mellett lévő központ biztosítja.

A mobilszolgáltatók a város belterületén található víztoronyra (Malom u. 19. hrsz.:
1820) telepítették műszaki egységeiket, de található épített adótorony a Homokréti
tanyánál (hrsz.: 0318/2) is.
A település területét két mikrohullámú adatátviteli sáv magassági korlátozással járó
védőterülete érinti. A magassági korlátozás a város területén nem alacsonyabb 20 m-
nél.

A hírközlési infrastruktúra fontosabb elemeit az a28 jelű tervlap ábrázolja.
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4.3.2 Telefon-szolgáltatás

Telefon-szolgáltatók Tiszaföldvár területén a szolgáltatás típusa szerint
csoportosítva:
VOIP telefon szolgáltatás: Fonio-Voip, Opennetworks
CPS Carrier pre selection szolgáltatás: Cost Consulting, Amtel
Vezetékes telefon szolgáltatás: PR-TELECOM

A város területén a nyilvános távbeszélő állomások száma az elmúlt években
fokozatosan csökkent, 2001-ben még 33 db ilyen állomás volt a városban, 2014-ben
már csak 5 db. Tekintettel arra, hogy jogszabályi kötelezettség nyilvános távbeszélő
állomások fenntartása minden településen, további csökkenéssel nem kell számolni.
Az egyéni fővonalak száma szintén csökkenő tendenciát mutat, a 2000. évi 3158-ról
2014-ig 2374-re esett vissza.

A hálózat az 56-os számú góckörzetre csatlakozik. A hálózati lefedettség szinte
teljes, fejlesztési igény nem merült fel.

4.3.3 Internet-szolgáltatás

Internet-szolgáltatók Tiszaföldvár területén a szolgáltatás típusa szerint
csoportosítva:
ADSL: Externet, Invitel, Telekom
Csupasz ADSL: Externet, Telekom
Mobilinternet mobiltelefonhoz: Vodafone, Telenor, T-Mobile

Mobilinternet számítógéphez: Telenor, Telekom, T-Mobile, Externet,
Vodafone, Invitel

Az internet-szolgáltatás valamelyik formája a város minden területén elérhető. Az
internet-előfizetők száma 2014-ben 1972 volt, emelkedő tendenciát mutat.

4.3.4 TV-szolgáltatás

TV-szolgáltatók Tiszaföldvár területén a szolgáltatás típusa szerint csoportosítva:

Műholdas és digitális földfelszíni TV UPC Direct, Telekom, AustriaSat
Magyarország, DIGI, MindigTV

Kábel TV PR-TELECOM
IPTV Telekom

A TV-szolgáltatás valamelyik formája a város minden területén elérhető. A
kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakások száma 2014-ben 1811 volt, csökkenő
tendenciát mutat.

4.3.5 Fejlesztések

Új, településszerkezeti jelentőségű infrastruktúra-fejlesztési igény nem merült fel. Új
előfizetők kábelhálózatra csatlakoztatása során törekedni kell a kábelek
mennyiségének minimalizálására, a földkábelek előnyben részesítésére a
légkábelekkel szemben és tartalék védőcsövek elhelyezésére a későbbi
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korszerűsítések elősegítése céljából. A fejlesztések során az idevágó településképi
előírásokat is be kell tartani.

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi
közműpótlók

A megújuló energiaforrások alkalmazásával kapcsolatos megfontolásokat a 4.2.4
pont részletezi.

A környezettudatos energiagazdálkodás érdekében az önkormányzati intézmények
esetében 2017. március 31-ig kellett elkészíteni (és a Nemzeti Épületenergetikai
Rendszerbe feltölteni) az ún. Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet. Az
önkormányzati épületekben végrehajtott illetve célszerűen végrehajtandó
fejlesztésekről, korszerűsítésekről a megalapozó vizsgálat tartalmaz részletes
adatokat.
A lakosság környezettudatos energiagazdálkodását leginkább a fűtési költségek
célszerű megállapításával lehetne ösztönözni.

Településszerkezeti jelentőségű egyedi közműpótló berendezés jelenleg nincs a
településen, ilyen igény nem jelentkezett.

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK
(a településrendezési javaslatok környezetvédelmi összefüggéseinek bemutatása,
várható környezeti hatások, környezeti feltételek a föld, felszíni és felszín alatti
vizek, levegőtisztaság-védelem, zaj- és rezgésterhelés, hulladékkezelés
vonatkozásában)

A településrendezési célokat az 1. melléklet részletezi. Ezeken túl a jelen javaslat
kiterjed az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott, külterületi
erdőrészletek erdőterületi besorolására és a 7. pontban részletezett szabályozási
javaslatokra.
A biológiai aktivitásérték változását a 2.1.4 pont részletezi.
A környezet állapotát érdemben befolyásoló konkrét építési szándék a település
területén jelenleg nem ismert.

Általánosságban kijelenthető, hogy a javasolt változások lényeges környezeti
hatással nem járnak, a környezet terhelése érdemben nem változik.
Részletes vizsgálatot az önállóan dokumentált környezeti érékelés tartalmaz.

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG
BEMUTATÁSA
(a településrendezési javaslatok összhangja a hatályos településszerkezeti tervben
rögzített elhatározásokkal, területek aktiválása, ütemezése)

Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testület 308/2009. (IX. 24.) sz.
határozatával hagyta jóvá a hatályos településszerkezeti tervet, ami eddig nem került
módosításra.
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A hatályos településszerkezeti terv fontosabb megvalósult elemei:
- a belterületi határ módosítása,
- a közlekedési hálózat fejlesztése (új gyűjtőút, új kerékpárút-szakaszok),
- a közműhálózatok fejlesztése,
- az egykori helyi hulladék-lerakó felszámolás.

A hatályos településrendezési tervek általában megfeleltek a helyi igényeknek, a
felmerült módosítási szándékokat az 1. mellékletben foglalt településrendezési célok
részletezik.
A javasolt településszerkezeti változásokat a 1.2.1. jelű rész mutatja be.

Területek aktiválására, fejlesztési ütemezésre vonatkozó elhatározásokat a hatályos
településszerkezeti terv nem tartalmaz.

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
(a szabályozás céljainak és eszközeinek ismertetése, azok összefüggései, a
szabályozás alapelve, a változtatási szándékok javaslata, a szabályozás eszközeinek
összefoglalása)

A szabályozás általános célja az építés helyi rendjének meghatározása
- a helyi igények és adottságok, lehetőségek figyelembevételével,
- a településfejlesztési stratégiában és koncepcióban rögzített célokat szem előtt
tartva,
- vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban.

Az új szabályozás alapját a hatályos építési szabályzat illetve az annak alkalmazása
során felhalmozódott tapasztalatok képezik. A hatályos építési szabályzatot
Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2004. (VIII. 11.) ÖR
számú rendeletével állapította meg, módosítására legutóbb 2009-ben került sor.

A szabályozás további alapelvei:
- eszközeiben és tartalmában az új szabályozás igazodjon a megváltozott jogszabályi
környezethez (pl. a településkép-védelmi előírásokhoz, területrendezési tervek
követelményeihez, stb.),
- az új szabályozás igazodjon a kialakult illetve tervezett használathoz,
- technikailag az új szabályozás legyen alkalmas korszerű, térinformatikai rendszerű
feldolgozásra és használatra (az egyes földrészletekre vonatkozó helyi előírások,
adatok lekérdezésére).

Tiszaföldvár Város Önkormányzata 2021. tavaszán döntött új helyi építési szabályzat
készítése mellett.

Az új szabályozás eszközeit (az alkalmazandó jogintézményeket, jelöléseket, stb.) az
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) és
a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (R.) határozza meg. Az új szabályozás
megalkotása során az egyes előírásoktól való eltérésre (OTÉK 111. §) előre
láthatólag kizárólag a 19. rendezési cél esetében lesz szükség.

Az új szabályozás alapvető eszköze a helyi építési szabályzat és az annak mellékletét
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képező szabályozási terv. A helyi építési szabályzat tartalmi követelményeit – eltérő
jogszabályi előírás híján –a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 15. § (2)
bekezdésében foglalt előírás alapján kell meghatározni:
„A jogszabályi rendelkezést – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a hatálya
alatt ... megkezdett eljárási cselekményekre a jogszabályi rendelkezés hatályvesztését
követően is alkalmazni kell.”
Tekintettel arra, hogy a tárgyi rendezési eljárás megkezdéséről 2020. október 29-én
döntött Tiszaföldvár Város Önkormányzata, az első eljárási cselekményre – az
előzetes tájékoztató megküldésével – 2020. november 26-án került sor, a jelen
esetben a helyi építési szabályzat tartalmi követelményeit tehát a 2019. 11. 27 - 2020.
12. 31. között hatályos OTÉK és a 2020. 07. 14 - 2020. 12. 31. között hatályos R.
vonatkozó rendelkezései állapítják meg.

A település területét az OTÉK 7. § (1) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően
közterületekre és nem közterületekre, továbbá építési és nem építési övezetekre
felosztva kell szabályozni (OTÉK. 6. § (1) bek.).
Az építési övezetek szabályozása során célszerű legalább azokat a szabályozási
paramétereket meghatározni, amiket az OTÉK újonnan beépítésre vagy jelentős
átépítésre kerülő területek esetén kötelezően előír (7. § (3) bek.):
- a kialakítható telek legkisebb területét,
- a beépítési módot,
- a beépítettség megengedett legnagyobb mértékét,
- a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét,
- a közműellátás mértékét és módját,
- a zöldfelület legkisebb mértékét,
- az építési övezet használati céljával összefüggő rendeltetést, és az ezen kívül

elhelyezhető , valamint azt a rendeltetést, amely nem helyezhető el,
- a terepszint alatti építés mértékét és helyét.
Esetleges további szabályozási paraméterek meghatározására építési övezet esetében
a szabályozási célnak megfelelően kerülhet sor.
Nem építési övezet szabályozása során legalább a következő szabályozási
paramétereket célszerű meghatározni
- a beépítési módot,
- a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértékét,
- a zöldfelület legkisebb mértékét,
- az építési övezet használati céljával összefüggő rendeltetést, és az ezen kívül

elhelyezhető , valamint azt a rendeltetést, amely nem helyezhető el.
Egyéb szabályozási paraméterek meghatározására ez esetben is a szabályozási céltól
függően kerülhet sor.

Egyes, a fenti paraméterek megállapításához szükséges mértékben meg nem
határozott rendezési célok esetében a következő szabályozás alkalmazandó:

7.1 Gazdasági célú állattartás (1. rendezési cél)

Az építési szabályzat általános rendelkezései között szerepeljen az az előírás, ami a
helyi építési szabályozás előírásaitól való eltérést – így pl. állattartó épület
szabálytalan létesítését vagy használatát – közösségellenes magatartásnak
nyilvánítja.
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Az építési szabályzatban önálló fejezetben kerüljenek megállapításra az állattartó
épület elhelyezésére vonatkozó szabályok az alábbi tartalommal:
- belterületen kerüljön megállapításra az a legkisebb telekterület, amelyen állattartó
épület létesíthető,
- belterületen kerüljön megállapításra az egy telken elhelyezhető állattartó épület(ek)
megengedett legnagyobb összes alapterülete m2-ben és a telekterülethez viszonyított
arányban (%-ban) is,
- belterületen kerüljön megállapításra az a legkisebb távolság, amit állattartó épület
és lakóépület között biztosítani kell,
- külterületen kerüljön megállapításra az a legkisebb távolság, amit állattartó épület
és belterületi határ között biztosítani kell,
- a szabályozás utaljon az egyéb helyi (környezetvédelmi, állattartási vagy más)
rendeletbe foglalt, állattartással kapcsolatos kötelezettségekre is.

Az övezeti szabályok – amennyiben az övezetben állattartó épület elhelyezhető –
hivatkozzanak a külön fejezetbe foglalt, állattartó épület elhelyezésére vonatkozó
szabályokra.

(Az önkormányzati döntés megalapozása érdekében készüljön olyan térkép, ami a
minimális területet el nem érő belterületi földrészleteket és a belterületi határ mellett
előírt távolságot ábrázolja.)

7.2 A szennyvíztisztító telep területének átsorolása (2. rendezési cél)

A szabályozásra a következő paraméterek szerint kerüljön sor:
- a kialakítható telek legkisebb terület:
- a beépítési mód:
- a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke:
- a beépítési magasság megengedett legnagyobb mértéke:
- a közműellátás mértéke és módja:
- a zöldfelület legkisebb mértéke:
- az építési övezet használati céljával összefüggő rendeltetés:
- a terepszint alatti építés mértéke és helye:

7.3 A Strand utca összekötése a 442-es úttal (3. rendezési cél)

Az összekötő út kialakítása érdekében kerüljön közúti közlekedési területbe és közút
közterületbe a szükséges szélességben a különleges sportolási területbe sorolt 296,
valamint az erdőterületbe sorolt 5742, 5743 és 5745 helyrajzi számú földrészletek
megfelelő része. A tervezett nyomvonal egyéb szakaszin kerüljön kijelölésre a
nyomvonal a szerkezeti tervben és az érintett telkek be nem építhető része (az
útépítési terület) 22 m szélességben a szabályozási tervben. Az általános
rendelkezések egyike legyen a következő:
„A telek be nem építhető részén kizárólag közlekedési célú építmény helyezhető el.”

7.4 A gyűjtőúthálózat bővítése (4. rendezési cél)

A tervezett új gyűjtőutakat (a 7.2 pontban tárgyalt kivétellel) kizárólag nyomvonal
jelölje a településszerkezeti tervben, azokhoz szabályozási előírás ne kapcsolódjon.
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7.5 Lakóutca kialakítása a 2425/23 helyrajzi számú földrészleten (6. rendezési cél)

Az új lakóutca szélessége 8 m legyen, egyirányú közlekedéssel.

7.6 Új lakópark helyének kijelölése (7. rendezési cél)

Az új lakópark (családi házas településrész) tervezett kialakítását az „Előzetes
beépítési tanulmány” című tervlap mutatja. E területet egységesen kisvárosias
lakóterületbe kell sorolni, a területen az alábbi szabályok legyenek:

a kialakítható telek legkisebb területe: 600 m2

a beépítési mód: oldalhatáron álló
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,20 m
a közműellátás mértéke -és módja: teljesen közművesített
a zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %

az építési övezet használati céljával összefüggő
rendeltetés, az ezen kívül elhelyezhető egyéb
rendeltetés, valamint az a rendeltetést, amely nem
helyezhető el:

az építési övezetben az
OTÉK 12. és 32
§-aiban megjelölt
rendeletetésű
létesítmények
helyezhetők el

a terepszint alatti építés mértéke és helye:

terepszint alatti
építmény az építési
helyen belül helyezhető
el

az előkert legkisebb mértéke: 5 m

7.7 Az 5561/2 és 5562 helyrajzi számú telkek (Ókincsem Fő út 4. és 6. szám) átsorolása
a szomszédos kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe (8. rendezési cél)

Az átsorolt telkek övezeti paraméterei egyezzenek meg a szomszédos, meglévő
gazdasági terület paramétereivel.

7.8 A 5917 és 5919 helyrajzi számú telkek átsorolása (9. rendezési cél)

Az 5919 helyrajzi számú földrészlet által körbefogott 5918 helyrajzi számú
földrészlet (gázfogadó állomás) jelenleg a Gksz-4 jelű építési övezetbe van sorolva.
Ezt megtartva a 5917 és 5919 helyrajzi számú telkek az alábbi szabályozási
paraméterekkel rendelkező, Gksz-5 jelű építési övezetbe sorolandók:

a kialakítható telek legkisebb területe: 1300 m2

a beépítési mód: szabadon álló
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,50 m

a közműellátás mértéke -és módja: részlegesen
közművesített

a zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %
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az építési övezet használati céljával összefüggő
rendeltetés, az ezen kívül elhelyezhető egyéb
rendeltetés, valamint az a rendeltetést, amely nem
helyezhető el:

az építési övezetben az
OTÉK 19. és 32
§-aiban megjelölt
rendeletetésű
létesítmények
helyezhetők el

a terepszint alatti építés mértéke és helye:

terepszint alatti
építmény az építési
helyen belül helyezhető
el

az előkert legkisebb mértéke: 5 m

7.9 A 1128/1 (Damjanich úttal és a külső temetővel határos Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. telephelye) helyrajzi számú földrészlet átsorolása (10. rendezési cél)

A földrészletet beépítésre szánt, különleges hulladékkezelési területbe kell sorolni, a
területen az alábbi szabályok legyenek:

a kialakítható telek legkisebb területe: 20000 m2

a beépítési mód: szabadon álló
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 10 %
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,50 m

a közműellátás mértéke -és módja: részlegesen
közművesített

a zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %

az építési övezet használati céljával összefüggő
rendeltetés, az ezen kívül elhelyezhető egyéb
rendeltetés, valamint az a rendeltetést, amely nem
helyezhető el:

az építési övezetben a
városüzemeltetést
szolgáló és az OTÉK
32 §-ában megjelölt
rendeletetésű
létesítmények
helyezhetők el

a terepszint alatti építés mértéke és helye:

terepszint alatti
építmény az építési
helyen belül helyezhető
el

az előkert legkisebb mértéke: 5 m

7.10 A téglagyári agyagbánya (bányató) területének átsorolása (11. rendezési cél)

A rendezési célban megjelölt 3 földrészletet beépítésre nem szánt különleges
sportolási területbe kell sorolni az alábbi szabályozási paraméterekkel:

a beépítési mód: szabadon álló
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,50 m
a zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %
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az építési övezet használati céljával összefüggő
rendeltetés, az ezen kívül elhelyezhető egyéb
rendeltetés, valamint az a rendeltetést, amely nem
helyezhető el:

az építési övezetben a
sportolást, pihenést,
rekreációt, turizmust
szolgáló és az OTÉK
32 §-ában megjelölt
rendeletetésű
létesítmények
helyezhetők el

az előkert legkisebb mértéke: 5 m

7.11 Közút-részlet átsorolása a Nyárfa út 52. szám (12. rendezési cél)

Az átsorolt terület övezeti paraméterei egyezzenek meg a szomszédos falusias
lakóterület paramétereivel.

7.12 Az autóbusz-állomás területének átsorolása (13. rendezési cél)

A földrészletet beépítésre szánt különleges közlekedési területbe kell sorolni az
alábbi szabályozási paraméterekkel:

a kialakítható telek legkisebb területe: 2000 m2

a beépítési mód: szabadon álló
a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 6 m

a közműellátás mértéke -és módja: részlegesen
közművesített

a zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

az építési övezet használati céljával összefüggő
rendeltetés, az ezen kívül elhelyezhető egyéb
rendeltetés, valamint az a rendeltetést, amely nem
helyezhető el:

az építési övezetben a
közösségi közlekedést
szolgáló és az OTÉK
32 §-ában megjelölt
rendeletetésű
létesítmények
helyezhetők el

a terepszint alatti építés mértéke és helye:

terepszint alatti
építmény az építési
helyen belül helyezhető
el

az előkert legkisebb mértéke: 0 m

7.13 A 4105 helyrajzi számú földrészlet (pálinkafőző üzem) átsorolása (15. rendezési cél)

Az átsorolt telek övezeti paraméterei egyezzenek meg a szomszédos, meglévő
gazdasági terület paramétereivel.

7.14 A termálvíz hűtőtavak területének átsorolása (16. rendezési cél)

A rendezési célban megjelölt településrészt beépítésre nem szánt különleges egyéb
területbe kell sorolni az alábbi szabályozási paraméterekkel:
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a beépítési mód: szabadon álló
az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 6 m
a zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %

az építési övezet használati céljával összefüggő
rendeltetés, az ezen kívül elhelyezhető egyéb
rendeltetés, valamint az a rendeltetést, amely nem
helyezhető el:

az építési övezetben a
sportolást, sport célú
állattartást, üdülést,
pihenést, rekreációt,
turizmust szolgáló és az
OTÉK 32 §-ában
megjelölt rendeletetésű
létesítmények
helyezhetők el

az előkert legkisebb mértéke: 5 m

7.15 A Szőlő utca és az Óvirághegy II. út összekötését biztosító út nyomvonalának
kijelölése (25. rendezési cél)

A leendő új útszakasz megvalósítása érdekében 8 m széles be nem építhető telekrészt
kell kijelölni az érintett földrészleteken.

8. BEÉPÍTÉSI TERV

Beépítési terv kizárólag az 1. mellékletben részletezett 7. rendezési céllal
kapcsolatban készült.

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

A környezeti vizsgálat (környezeti értékelés) önállóan, a jelen dokumentációtól
függetlenül kerül dokumentálásra.
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1. melléklet (rendezési célok)
Tiszaföldvár Város településrendezési eszközeinek alátámasztó javaslatához

Aktualizált rendezési célok
Tiszaföldvár településrendezési eszközeinek kidolgozása során

1. Gazdasági célú állattartó épület létesítésének szabályozása és az állattartás, mint
tevékenység korlátozása (szarvasmarha, ló, sertés, kecske, juh, baromfi)

A módosítás okai, rendezendő problémák:
- a hatályos építési szabályozással ütköző tevékenységek,
- a (lakó)környezet esetleges zavarása (szaghatás, rovarok, rágcsálók).

A problémák tényleges vagy potenciális jelentkezésének helye:
- belterületen:

= több kisvárosias lakóterületbe sorolt telektömb,
= egy településközpont vegyes területbe sorolt telektömb,

- külterületen:
= a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt 0237/6, 0237/7,

237/10, 0237/11, 0237/31 helyrajzi számú földrészletek területe (a szennyvíz
tisztító melletti sertéstelep) és kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe
sorolt környezete,

= a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt 0253, 0251/1 és 0251/2
helyrajzi számú földrészletek területe (Szolnoki út melletti jelenleg pulyka
telep),

= az általános mezőgazdasági területbe sorolt 0317/8 helyrajzi számú
földrészlet területe (Homokréti út mellett lévő állattartó telep).

Módosítási javaslat:
- belterületen:

= javasoljuk a lakóterületi telektömbök közül azok átsorolását kisvárosias
lakóterületből falusias lakóterületbe (ezzel feloldva a tevékenység és az
építési szabályozás esetleges ütközését), amelyek nem központi fekvésűek,

= településközponti elhelyezkedése miatt nem javasoljuk az érintett,
településközponti vegyes területbe sorolt telektömb átsorolását (tiltva ezzel
állattartó épület létesítését),

= javasoljuk az állattartó épület létesítési előírásai között annak megállapítását,
hogy:
+ állattartó épület legalább mekkora területű földrészleten létesíthető,
+ mekkora lehet az egy telken elhelyezett állattartó épületek összes bruttó
területe a telek területének arányában illetve m2-ben,
+ legalább mekkora legyen az állattartó épület lakóépülettől mért távolsága
(arra az esetre is tekintettel, ha az állattartó épület és a lakóépület azonos
telken találhatók),

= javasoljuk a helyi építési szabályzattól különböző, egyéb (célszerűen
környezetvédelmi tárgyú) helyei rendeletben szabályozni a gazdasági célú
állattartással kapcsolatos egyéb követelményeket (pl. a keletkező trágya
kezelésének, ártalmatlanításának szabályai, környezeti hatások elleni
védelem, esetleges egyebek),
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= javasoljuk megállapítani azt az időtartamot (pl. a szabályzat hatályba lépését
követő ... év), ami alatt az érintettek megszüntethetik vagy szabályossá
tehetik a helyi építési szabályzatba ütköző állapotot,

= a szabálytalan állapot illetve tevékenység szankcionálhatósága érdekében
javasoljuk közösségellenes magatartássá nyilvánítani azt az állapotot illetve
tevékenységet, ami nem felel meg a helyi építési szabályzat rendeltetés
elhelyezésére vonatkozó előírásainak.

- külterületen:
= javasoljuk azokat a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt

területek különleges mezőgazdasági üzemi területbe sorolni, ahol
ténylegesen állattartási tevékenység folyik (ezzel feloldva a tevékenység és
az építési szabályozás ütközését),

= azokon a kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolt területeken,
ahol nem folyik ténylegesen állattartási tevékenység, vagy azon kívül egyéb
gazdasági tevékenység is zajlik, javasoljuk a kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági besorolás megtartását,

= javasoljuk az állattartó épület létesítési előírásai között annak megállapítását,
hogy állattartó épület a belterületi határtól legalább mekkora távolságra
létesíthető.

2. A szennyvíztisztító telep területének átsorolása

A módosítás oka:
Az ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása.

Módosítási javaslat:
Javasoljuk a 0237/2 helyrajzi számú földrészlet átsorolását ipari gazdasági területből

különleges hulladékkezelő területbe.

3. A Strand út összekötése a 442-es úttal

A módosítás oka:
Általános településfejlesztés, a belterületi közúthálózat tehermentesítése.

Módosítási javaslat:
- közúti közlekedési terület kialakítását javasoljuk a szükséges szélességben a
különleges sportolási területbe sorolt 296, valamint az erdőterületbe sorolt 5742, 5743
és 5745 helyrajzi számú földrészletek terhére, közút közterületbe sorolással,
- javasoljuk a további szakasz nyomvonalának kijelölését a szerkezeti tervben és az
útépítési terület kijelölését a szabályozási tervben (az útépítési területhez beépítési
tilalmat kapcsolva).

4. A gyűjtőúthálózat bővítése

A módosítás oka:
Általános településfejlesztés.
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Területi kiterjedés: közlekedésszakmai megfontolások alapján pontosítandó.

Alkalmazandó szabályozási eszköz:
A tervezett új gyűjtőutak nyomvonalának feltüntetése a településszerkezeti tervben.
Területi igény esetén a kisajátításhoz szükséges besorolások (közlekedési övezet,
közterület) végrehajtása a szabályozási tervben.
(Az alábbi vázlat egy lehetséges megoldás, a lila vonalak az új gyűjtőutak.)

5. A Martfű–Tiszaföldvár–Cibakháza kerékpárút beillesztése a településrendezési
eszközökbe és a belterületi kerékpárút-hálózat kiegészítése a tervi előzmények alapján

A módosítás oka:
Általános településfejlesztés.

Területi kiterjedés: a tervi előzmények ill. az előzetes egyeztetések szerint.

Módosítási javaslat:
Javasoljuk a tervezett kerékpárút-nyomvonalak kijelölését a szerkezeti tervben (a
hatályos tervi elemek aktualizálása, kiegészítése).
Ahol az út területének jelenlegi szélessége előre láthatólag nem elegendő a kerékpárút
elhelyezéséhez, ott a szükséges közterület-szélesítések kijelölését javasoljuk a
szabályozási tervben.
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6. A 2425/23 (Mártírok út 112-130.) helyrajzi számú földrészlet besorolásának
pontosítása

A módosítás oka:
Általános településfejlesztés.

Területi kiterjedés:

(A Mártírok út – Radnóti út – Nyárfa út – Vásártér út által körbezárt tömb.)

Módosítási javaslat:
A jelenlegi szabályozás úgy módosuljon, hogy a lakótelkek előtt legyen kialakítva egy
lakóutca a minimálisan szükséges szélességben.

7. Új lakópark és új kereskedelmi, szolgáltató terület helyének kijelölése

A módosítás oka:
Tulajdonosi/befektetői kezdeményezés.

Területi kiterjedés: a strandtól délre.

A cél a kék szaggatott vonallal határolt településrész besorolásának módosítása az
alábbiakban meghatározott módon.

A hatályos településszerkezeti terv részlete:
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A megjelölt településrész területfelhasználási besorolása a javaslat szerint:

Módosítási javaslat:
A hatályos szabályozás módosuljon úgy, hogy a tervezett beruházások
megvalósulhassanak.

8. A jelenleg falusias lakóterületbe sorolt 5561/2 és 5562 helyrajzi számú telkek
(Ókincsem Fő út 4. és 6. szám) átsorolása a szomszédos kereskedelmi, szolgáltató
területbe.

A módosítás oka:
Tulajdonosi/befektetői kezdeményezés.
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Módosítási javaslat:
Javasoljuk az átsorolást falusias lakóterületből (Lf-1 jelű építési övezetből)
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe (Gksz-2 jelű építési övezetbe).

9. A jelenleg különleges sportolási területbe sorolt 5917 (a Béke telep mögötti terület) és
5919 helyrajzi számú telkek (Béke telep 3.) átsorolása kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területbe

A módosítás oka:
Tulajdonosi/befektetői kezdeményezés.

Területi kiterjedés:

Módosítási javaslat:
Javasoljuk az átsorolást különleges sport célú területből (Ksp-1 jelű építési övezetből)
kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területbe (Gksz-2 jelű építési övezetbe).
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10. A 1128/1 helyrajzi számú földrészlet (Városüzemeltetési Nonprofit Kft. telephelye a
Damjanich úttal és a külső temetővel határos) átsorolása

A módosítás oka:
Az ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása.

Területi kiterjedés:

Módosítási javaslat:
Javasoljuk az átsorolást zöldterületből beépítésre nem szánt különleges egyéb
(hulladékkezelő) területbe.

11. A téglagyári agyagbánya (bányató) területének átsorolása, a tó környezetének
rendezése

A módosítás oka:
A bányában évek óta nem folyik bányászati tevékenység. A kijelölt felszámoló a
bányászati jogot szeretné értékesíteni, de nincs rá kereslet, mert a kibányászható
agyagvagyon már csak kb 10 %. Ilyen mennyiség mellett a bányászati tevékenység
újraindítása nem reális. A bánya rekultivációs terve újrahasznosításként horgásztó
kialakítását tartalmazza. Felmerült a sport célú hasznosítás lehetősége is.

A cél a kék szaggatott vonallal határolt településrész besorolásának módosítása az
alábbiakban meghatározott módon.

A hatályos településszerkezeti terv részlete:
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A megjelölt településrész területfelhasználási besorolása a javaslat szerint:

Módosítási javaslat:
A hatályos szabályozás módosuljon úgy, hogy a tervezett beruházások
megvalósulhassanak.

12. Közút-részlet átsorolása

A módosítás oka:
A Nyárfa út 52. szám alatti lakos kezdeményezése, szeretné a területet megvásárolni és
a telkéhez csatolni a Radnóti út részét képező háromszög alakú kiegészítő telket.

Területi kiterjedés:
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(Kb. 218 m2.)

Módosítási javaslat:
Javasoljuk az érintett területe átsorolását közúti közlekedési területből, közterületből
falusias lakóterületbe.

13. Az autóbusz-állomás területének átsorolása

A módosítás oka:
Az autóbusz-állomás megvalósult, az környék rendezése is megtörtént, így a cél az
érintett településrész célszerűbb, a valós használatnak megfelelő besorolása, a módosult
telekszerkezet alapján.

A hatályos településszerkezeti terv részlete:

A megjelölt településrész területfelhasználási besorolása a javaslat szerint:
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Módosítási javaslat:
Javasoljuk, hogy a zöldterületek kiterjedése e településrészen legyen a lehető
legnagyobb, az intézményi területek szabályozása pedig igazodjon a már felmerült
igényekhez.

14. A belterületi határ módosítása

a) A Strand utca 2-12. szám alatti ingatlanok mögötti területen.
A módosítás oka a célszerű telekalakítás lehetőségének biztosítása.
A 0226/2, /3, /4, /2, /6 és /7 jelű földrészletek jelenleg is kisvárosias lakóterületbe
vannak sorolva. Beépítésük kizárólag a hozzájuk északi oldalon csatlakozó
lakótelkekkel együtt lehetséges, mivel nem rendelkeznek önálló közúti kapcsolattal. A
megfelelő telekpárok összevonását jelenleg gátolja a közöttük húzódó belterületi határ.

Területi kiterjedés:
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Módosítási javaslat:
Javasoljuk a belterületi határ módosítását úgy, hogy a 0226/2, /3, /4, /2, /6 és /7 jelű
földrészletek belterületbe kerüljenek.

b) A strandtól keletre kijelölendő új gazdasági területek
A módosítás oka a tulajdonosok igénye.

Területi kiterjedés:

(A tervezett belterületi határ a világoszöld pontvonal.)

Módosítási javaslat:
A javasolt átsorolás megvalósítását követően további szabályozási beavatkozásra
várhatóan nincs szükség.

15. A 4105 helyrajzi számú (Ókincsem III. kereszt út 6-24. szám) földrészlet átsorolása

A módosítás oka:
Az ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása.
A mai, 4105 helyrajzi számú földrészlet az alábbi térképrészleten látható 11 db telek
összevonásával jött létre. A földrészlet egy része jelenleg falusias lakóterületbe van
sorolva, célszerű a földrészletet egységesen kereskedelmi, szolgáltató gazdasági
területbe sorolni.

Területi kiterjedés:
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(A Döbrei János utcától északra, az Ókincsem III. út mellett.)

Módosítási javaslat:
Javasoljuk a 4105 helyrajzi számú földrészlet teljes területét kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági területbe sorolni.

16. A termálvíz hűtőtavak területének átsorolása

A módosítás oka:
Az érintett ingatlanok célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása.

Területi kiterjedés:
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Módosítási javaslat:
Javasoljuk az üdülőházas üdülőterületbe sorolt 261/45, 261/46, 262 helyrajzi számú, a
hévíz kúttól északra eső és a Vadvirág út végén található (hűtőtavak) földrészleteket,
valamint a hétvégi házas üdülőterületbe sorolt 260/3 helyrajzi számú földrészletet
beépítésre nem szánt egyéb (később pontosítandó) különleges területbe sorolni.

17. Az ószőlői autóbuszváró területének átsorolása

A módosítás oka:
Az érintett területet a valós használatnak megfelelően, a kialakult telekszerkezet alapján
célszerű besorolni.

Az érintett terület a hatályos tervek szerint:

Az érintett terület a javaslatnak megfelelően besorolva:

(Kék szaggatott vonal határolja az érintett területet.)
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Módosítási javaslat:

A javasolt átsorolás megvalósítását követően további szabályozási beavatkozásra
várhatóan nincs szükség.

18. A Döbrei János út és az Ókincsem II. út között húzódó 3920 helyrajzi számú
közlekedési terület átsorolása

A módosítás oka:
A 0,8 - 1,0 m szélességű területnek közlekedési funkciója nincs, ezért a környező
lakóterületbe kell sorolni.

Az érintett terület a hatályos tervek szerint:

Az érintett terület a javaslatnak megfelelően besorolva:

(Kék szaggatott vonal határolja az érintett területet.)
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Módosítási javaslat:
A javasolt átsorolás megvalósítását követően további szabályozási beavatkozásra
várhatóan nincs szükség.

19. Egyes Malom, Nefelejcs és Szegfű úti ingatlanok beépíthetőségének növelése

A módosítás oka:
Az érintett földrészleteken a tulajdonosok által szabályosan elvégzett építési
tevékenység nyomán létrejött állapotokhoz igazodva szükséges megállapítani az új
építési szabályokat.

Az érintett ingatlanok:

(Kék sraffozás jelöli az érintett telkeket.)

Módosítási javaslat:
A cél OTÉK alóli felmentés útján érhető el, célszerű a kialakult legnagyobb mértékű
beépítésnek megfelelő előírás megállapítása.

20. Szabályostól (szokványostól) eltérő alakú telkek telekalakítási szabályainak
meghatározása

A módosítás oka:
A város történelmi részein jellemzőek a szabálytalan alakú telkek. Ezek esetében egyes,
általánosan használt paraméterek nem értelmezhetők (pl. mélység, szélesség, oldalkert,
hátsókert).

Módosítási javaslat:
Az érintett ingatlanok beépíthetőségét olyan paraméterek alkalmazásával kell
szabályozni, amelyek egyértelműen alkalmazhatók (pl. min. telekméret, építési hely).

21. Kötelező építési vonal alkalmazása
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A módosítás oka:
Az oldalhatáron álló beépítési mód egyértelmű és helyes alkalmazása esetenként
szükségessé teszi a szabályozás pontosítását. Ennek célszerű eszköze lehet a kötelező
építési vonal alkalmazása.

Módosítási javaslat:
Tipizálható esetekben szövegesen, egyéb esetekben rajzi formában célszerű alkalmazni
a kötelező építési vonalat.

22. Rendeltetésmódosítás során alkalmazandó szabályok meghatározása

A módosítás oka:
Miután a rendeltetésváltás kikerült az építési engedélyezéshez kötött tevékenységek
köréből, a vonatkozó, országos érvényű szabályok hiányában, az esetleges visszaélések
megakadályozása érdekében szükségesnek tűnik a helyi szabályozás kiegészítése erre
vonatkozóan.

Észrevétel:
2021. március 1. óta a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/B § (1a) bek. értelmében a
polgármester településképi bejelentési eljárást folytat le a rendeltetésváltozás
tekintetében. A rendeltetésváltozást szabályozó előírás tehát nem jelenhet meg a helyi
építési szabályzatban.

23. Járművek elhelyezésére vonatkozó helyi szabályok meghatározása

A módosítás oka:
Az országos érvényű szabályozás lehetőséget biztosít helyi szabályok megállapítására,
amennyiben erre szükség van.

Módosítási javaslat:
A tapasztalatok alapján, a helyi igényeknek megfelelően kerüljön sor helyi szabályok
felállítására.

24. A József Attila utat a Mártírok úttal összekötő út nyomvonalának kijelölése

A módosítás oka:
Általános településfejlesztési

Módosítási javaslat:
Javasoljuk az út nyomvonalának kijelölését a szerkezeti tervben

25. A Szőlő utca és az Óvirághegy II. út összekötését biztosító út nyomvonalának
kijelölése

A módosítás oka:
Általános településfejlesztési
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Módosítási javaslat:
Javasoljuk az út nyomvonalának kijelölését a szerkezeti tervben

26. A Vadvirág utca 50. szám alatti (260/7 hrsz) ingatlan átsorolása

A módosítás oka:
Az érintett ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása.

Módosítási javaslat:
Javasoljuk az üdülőházas üdülőterületbe sorolt 260/7 helyrajzi számú ingatlant
beépítésre nem szánt egyéb (később pontosítandó) különleges területbe sorolni, mivel a
terület a két hűtőtó közötti összeköttetést biztosító műtárgynak ad helyet.

27. A Kossuth Lajos út 80. és 82. szám alatti (1485 és 1486 hrsz.) területek átsorolása

A módosítás oka:
Az érintett ingatlanok célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása.

Módosítási javaslat:
Javasoljuk az 1485 és 1486 helyrajzi számú ingatlanok átsorolását kereskedelmi,
szolgáltató gazdasági területből kisvárosias lakóterületbe.

28. Az Orgonás utca 4. szám alatti (367/7 hrsz.) ingatlan átsorolása

A módosítás oka:
Az érintett ingatlan célszerűbb, a tevékenységnek megfelelő besorolása.

Módosítási javaslat:
Javasoljuk az átsorolást központi vegyes területből zöldterületbe.
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2. melléklet (új beépítésre szánt területek)
Tiszaföldvár Város településrendezési eszközeinek alátámasztó javaslatához

Újonnan beépítésre szánt területek
Tiszaföldvár településrendezési eszközeinek kidolgozása során

Az érintett településrészeket fekete szaggatott vonal jelzi.

1. A 0237/25 és 0237/55 helyrajzi szánú földrészletek átsorolása általános mezőgazdasági
területből kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe.
Hatályos szerkezeti terv: Javasolt területfelhasználás:

2. Az 5745, 5743, és 5742 helyrajzi szánú földrészletek érintett részeinek átsorolása
erdőterületből kisvárosias lakóterületbe vagy kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe.
Hatályos területfelhasználás: Javasolt területfelhasználás:

3. A 08/4 helyrajzi szánú földrészlet átsorolása általános mezőgazdasági területből falusias
lakóterületbe.
Hatályos szerkezeti terv: Javasolt területfelhasználás:

4. A 0312/41 és 0312/42 helyrajzi szánú földrészletek átsorolása általános mezőgazdasági
területből falusias lakóterületbe.
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Hatályos szerkezeti terv: Javasolt területfelhasználás:

5. A 0312/31 és 0312/32 helyrajzi szánú földrészletek átsorolása általános mezőgazdasági
területből falusias lakóterületbe.
Hatályos szerkezeti terv: Javasolt területfelhasználás:

6. A 0317/8 helyrajzi szánú földrészlet átsorolása általános mezőgazdasági területből falusias
lakóterületbe.
Hatályos szerkezeti terv: Javasolt területfelhasználás:
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3. melléklet (tervjegyzék)
Tiszaföldvár Város településrendezési eszközeinek alátámasztó javaslatához

Tervjegyzék

a01 Javasolt területfelhasználási rendszer
a02 Javasolt területfelhasználási rendszer (belterület)
a03 Javasolt területfelhasználási rendszer, beépítésre szánt területek
a04 Javasolt területfelhasználási rendszer, beépítésre nem szánt területek
a05 Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek a hatályos tervekben
a06 Szerkezetalkotó állóvizek, folyóvizek és vízi utak, nagyvízi meder, fővédvonal
a07 Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészletek
a08 Országos jelentőségű gázvezeték
a09 Tájvédelmi körzet
a10 Nemzeti park
a11 Natura 2000 madárvédelmi terület (SPA)
a12 Natura 2000 természetvédelmi terület (SCI)
a13 Védett tájképi elemek
a14 Műemlékek
a15 Régészeti lelőhelyek
a16 Helyi védelem alatt álló értékek 1
a17 Helyi védelem alatt álló értékek 2
a18 A területfelhasználás változásával érintett településrészek
a19 Felszínborítás
a20 Művelési ágak
a21 Közlekedési javaslat
a22 Vízellátás
a23 Szennyvíz-elvezetés és szennyvíztisztítás
a24 Csapadékvíz-kezelés, belvíz elleni védelem
a25 Villamos energia-ellátás
a26 Gázellátás
a27 Gázellátás - belterület
a28 Hírközlés
j01 Jelmagyarázat a javasolt területfelhasználáshoz
j02 Jelmagyarázat a hatályos területfelhasználáshoz
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4. melléklet (gáz közmű-létesítmények védelme)
Tiszaföldvár Város településrendezési eszközeinek alátámasztó javaslatához

Gáz közmű-létesítmények védelme

Az alábbiakban a legfontosabb előírások találhatók meg, a részletes előírásokat a MSZ
7048/3-02 szabvány és a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó
Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
tartalmazza. E szabvány és rendelet védőtávolságot, védőzónát és biztonsági övezetet határoz
meg.

1. Védőtávolság

A gázelosztó vezetékek építményektől, nyomvonalas létesítményektől és más objektumoktól
olyan távolságra legyenek, amely biztosítja állaguk kölcsönös megóvását, és lehetővé teszi
biztonságos üzemelésüket.

Épülettől, vasúttól és villamosvágánytól az alábbi táblázat szerinti védőtávolságokat kell
biztosítani:

Nyomásfokozat
Védőtávolság (m)

épülettől vasúttól villamosvágánytól

Kisnyomás
(0-100 mbár) 2 (1) 2 (1) 2 (1)

Középnyomás
(0,1-4,0 bár) 4 (2) 4 (2) 3 (1)

Nagy-középnyomás
(4,0- 25,0 bár) 5 (2,5) 5 (2) 3 (1)

A táblázatban jelölt épület olyan építmény, amely szerkezeteivel részben, vagy egészben teret,
helyiséget, vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés - jellemzően emberi
tartózkodás - céljából.

A táblázat zárójelben lévő védőtávolságai a következő feltételekkel alkalmazhatók:
- az épületet megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon belül kiegészítő

védelme legyen,
- a vasutat vagy a villamosvágányt megközelítő vezetéknek a zárójel nélküli védőtávolságon

belül megfelelő mechanikai védelme (pl. védőcső) legyen, továbbá a villamos vontatású
vasutat vagy a villamosvágányt megközelítő vezetéknek megfelelő aktív
korrózióvédelmi berendezései legyenek.

Ha az elosztóvezeték védőtávolsága a megközelített építmény hiányában nem értelmezhető,
akkor a védőtávolságot legalább 1 m-ben kell meghatározni.
Kivételes esetekben, különösen tervezési vagy építéstechnikai okokból, az üzemviteli
szükségletek függvényében megfelelő műszaki intézkedéssel 1 m-nél kisebb védőtávolság is
meghatározható.
A védőtávolságot az elosztóvezeték mindkét oldalán külön-külön kell meghatározni.
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A földbe fektetett gázelosztó vezeték védőtávolsága más csővezetékektől és kábelektől - az
alkotójától számítva - legalább a következő legyen:

lakott területen belül:
keresztezések esetén: 0,2 m
párhuzamos vezetés esetén: 0,4 m

lakott területen kívül
keresztezések esetén: 0,2 m
párhuzamos fektetés esetén:

150≥ DN 1,0 m
150< DN>400 1,5 m
400< DN>600 2,0 m
600< DN>900 3,0 m
900< DN 3,5 m

A szabadba szerelt gázelosztó vezeték védőtávolságát az előfordulható káros hatások, a
javítás és a karbantartás helyigényére figyelemmel egyedileg kell meghatározni.

2. Védőzóna

Szabadban elhelyezett felszíni berendezések esetén, ha gázkiáramlással kell számolni (pl.
oldható kötések, túlnyomás-határoló szerelvények), védőzónát kell kialakítani.

A robbanásveszélyes zóna határa nem lehet a védőzónán kívül.

A védőzónát a tűz- és robbanásveszélyre utaló tiltó és figyelmeztető táblákkal jelölni kell.
Idegeneknek a védőzónába való szándékolatlan bejutását lehetőség szerint meg kell
akadályozni.

3. Biztonsági övezet

A gázelosztó vezetéknél a fenti védőtávolságokat biztonsági övezetként kell alkalmazni, a
biztonsági övezetre vonatkozó tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani.

Ha párhuzamos vezetékek biztonsági övezete érintkezik vagy fedésben van, a közös
biztonsági övezet határvonalát a szélső csőre előírt biztonsági övezet határozza meg. Ha a
kisebb átmérőjű szélső cső biztonsági övezetén a nagyobb átmérőjű belső cső biztonsági
övezete túlnyúlik, a nagyobb szélességű biztonsági övezetet kell figyelembe venni.

Ha lakott területen belül a közlekedésre és járásra szolgáló közterületen a biztonsági övezet
betartásával nem alakítható ki a gázelosztó vezeték nyomvonala, az elosztói engedélyes
gyakorlatában szokásos, megfelelő méretű biztonsági övezetet kell kialakítani a megfelelő
védelemmel.

Körzeti gáz nyomásszabályozó állomások védőtávolsága az épületektől az MSZ 11414/2-82
szabvány előírásai szerint 10 m.
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5. melléklet (elektromos közmű-létesítmények védelme)
Tiszaföldvár Város településrendezési eszközeinek alátámasztó javaslatához

Elektromos közmű-létesítmények védelme

Az alábbiakban csak a legfontosabb tilalmak és korlátozások találhatók meg, a részletes
előírásokat a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet tartalmazza.

A biztonsági övezetek nagysága:

villamosmű elhelyezkedés biztonsági övezet

22 kV-os szabadvezeték külterület 5 m
22 kV-os szabadvezeték belterület 2,5 m
22 kV-os földkábel bel- és külterület 1 m
22/0,4 kV-os transzformátor állomás és
22/0,4 kV-os kapcsolóberendezés bel- és külterület 5 m

0,4 kV-os csupasz szabadvezeték bel- és külterület 1 m
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték bel- és külterület 0,5 m
0,4 kV-os földkábel bel- és külterület 1 m

A föld feletti vezeték biztonsági övezetében tilos:
a) az alábbiak létesítése, ha azok nem tartoznak a villamosműhöz:
aa) oszlop, torony, önálló tartószerkezet, daru, állványzat,
ab) az Országos Tűzrendészeti Szabályzat kiadásáról szóló jogszabály szerinti A–C
tűzveszélyességi osztályba (a továbbiakban: A–C tűzveszélyességi osztály) tartozó robbanás-
és tűzveszélyes anyag tárolására alkalmas tartály,
ac) üzemanyagtöltő állomás,
ad) gémeskút, nyitott állapotban föld felszínétől mért 4 méternél magasabb sorompó,
ae) magasles, lőtér,
b) robbantás,
c) anyag tárolása és felhalmozása az alábbi formában:
ca) oly módon, hogy a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza,
cb) nem éghető anyagok 2 métert meghaladó magasságú tárolása, amelynél a mértékadó
magasság a depónia–ember–eszköz–mozgástér együttes mérete,
cc) az oszlopszerkezetben és az alapozásban agresszivitásuk miatt kárt okozó vegyi anyagok
tárolása és felhalmozása,
cd) az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és tűzveszélyes anyagok tárolása és
felhalmozása, a mezőgazdasági termelésben szükségszerűen, ideiglenesen a táblán maradó
szalmabála, valamint nem kazlazott széna kivételével,
d) az alábbi formákban történő munkavégzés:
da) a c) pontban felsorolt, az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és
tűzveszélyes anyagokkal, kivéve a mezőgazdasági termeléssel együtt járó szokványos
munkaműveletek,
db) a jármű (gépjármű, mezőgazdasági vontató, munkagép stb.) üzemanyaggal való feltöltése,
dc) a c) pontban említett, az A–C tűzveszélyességi osztályba tartozó robbanás- és
tűzveszélyes anyagok elégetése, kivéve a mezőgazdasági munkák végzése során
szükségszerűen a táblán maradó szármaradvány égetése,
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tartozó fémhuzal, sodrony, lánc, ki- vagy átfeszítése, fém oszlop és rajta elhelyezett
jelzőtáblák, besorolás rendjét, kapaszkodósávot jelző táblák elhelyezése, továbbá 3 méternél
magasabb kerítés létesítése, kivéve a távközlési vezetékeket, valamint a villamos karám
(villanypásztor) vezetékeket,
f) olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja
a 4 métert,
g) olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való
megközelítését akadályozza,
h) sárkányrepülés, a motorral hajtott vagy motor nélküli ernyőrepülés, hőlégballonnal történő
repülés, sárkányeresztés, repülőmodellezés, horgászat,
i) a vezeték oszlopára jogosulatlan személynek felmászni.

Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezetében tilos:
a) építeni, elhelyezni (pl. alapozás, oszlop), üzemeltetni bármilyen végleges épületet,
építményt, berendezést - ide nem értve nyomvonalas létesítménynek jogszabály, illetőleg a
szabvány előírásainak megfelelően kialakított keresztezését, illetőleg megközelítését - amely
a földben elhelyezett vezeték
- hűlési viszonyait rontja,
- folyamatos és biztonságos üzemeltetését akadályozza,
- üzemzavar elhárítását, karbantartását akadályozza, veszélyezteti vagy lehetetlenné teszi;
b) bármilyen ideiglenes épületet, építményt, berendezést a földben elhelyezett vezeték
üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül elhelyezni;
c) a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulása nélkül minden olyan, a föld felszíne
alatti és feletti tevékenység végzése, amely az élet- és vagyonbiztonságot, illetőleg a föld
alatti vezeték épségét, valamint folyamatos és biztonságos üzemét veszélyezteti, vagy
veszélyeztetheti.

A biztonsági övezetben csak a vezeték üzemben tartójának előzetes hozzájárulásával
végezhetőek az alábbi tevékenységek:
a) fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok tárolása,
b) a robbantás,
c) éghető anyagoknak olyan mennyiségben történő égetése, amely veszélyeztetheti a villamos
berendezés biztonságát,
d) az útburkolat felbontása,
e) az árok- vagy gödörásás,
f) a szondázás, különböző vizsgálati céllal fémrudak leverése,
g) fúróberendezés, pneumatikus munkagépek, földgyaluk üzemeltetése,
h) a talajba beágyazott műtárgy, oszlop, vízóraakna gépalap, daruval, vontatóval vagy más
géppel, eszközzel – a műtárgy kézi erővel végzett körülásása nélküli – kiszakítása,
i) a földben elhelyezett vezeték földművén, töltésén a vezeték üzemben tartójának
hozzájárulása nélkül mindennemű munkavégzés, ami a földmű, töltés megbontásával jár.
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6. melléklet
Tiszaföldvár Város településrendezési eszközeinek alátámasztó javaslatához

Az önkormányzati főépítész tartalmat meghatározó feljegyzése

A 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet 3/C §-ában, továbbá 9. § (6) bekezdésében foglaltak
alapján az aktualizált alátámasztó javaslat (a továbbiakban: Javaslat) tartalmi
követelményeit az alábbiakban határozom meg.

1. A Javaslatban a 314/2012. (XI. 8.). Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott
tartalmi elemeket kell kidolgozni az alábbi eltérésekkel:
- elhagyható a beépítési terv,
- külön dokumentálható a környezeti vizsgálat.

2. A Javaslat kidolgozása során felhasználhatóak az Ex! Építésziroda Kft. által készített,
2018. november 18-i dátumozású alátámasztó javaslat részei az alábbiak szerint:
- a munkarészeket aktualizálni szükséges, ha azok hatályát vesztett vagy módosult
jogszabályra hivatkoznak,
- a munkarészekben ismertetett adatokat, adatsorokat nem kell aktualizálni, ha az
azokból kirajzolódó tendencia nem változott,
- a munkarészeket aktualizálni szükséges az időközben megváltozott vagy újonnan
felmerült rendezési céloknak megfelelően.

Tiszaföldvár, 2021. február 4.

Kovács János sk.
önkormányzati főépítész
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Javasolt területfelhasználási rendszer, beépítésre nem szánt területek
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1000 m
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Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek a hatályos tervekben
M = 1 : 40 000

a05



Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Szerkezetalkotó állóvizek, folyóvizek és vízi utak, nagyvízi meder, fővédvonal

M = 1 : 40 000
a06

1000 m

-
Snapshot
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Az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőrészletek

M = 1 : 40 000
a07

1000 m

-
Snapshot



Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Országos jelentőségű gázvezeték

M = 1 : 40 000
a08

1000 m



Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Tájvédelmi körzet

M = 1 : 40 000
a09

1000 m



Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Nemzeti park

M = 1 : 40 000
a10

1000 m



Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Natura 2000 madárvédelmi terület (SPA)

M = 1 : 40 000
a11

1000 m



Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Natura 2000 természetvédelmi terület (SCI)

M = 1 : 40 000
a12

1000 m
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Védett tájképi elemek

M = 1 : 40 000
a13

1000 m
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Műemlékek

M = 1 : 19 000
a14

500 m

-
Snapshot



28374

30227

32947

32950

32951

36972

36974

36978

36980

36981

36987

36989

36990

36992

52686

66142

76535

76537

Tiszajenő

Vez
se

ny

Martfű

M
ez
ő
hé

k

Öcsö
d

Kunszentmárton

Cibakháza

Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Régészeti lelőhelyek

M = 1 : 40 000
a15

1000 m

-
Snapshot
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alátámasztó javaslat

Helyi védelem alatt álló értékek 1

M = 1 : 3 000
a16

100 m

-
Snapshot
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Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Helyi védelem alatt álló értékek 2

M = 1 : 10 000
a17

300 m

-
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A területfelhasználás változásával érintett településrészek

M = 1 : 40 000
a18

1000 m
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Felszínborítás

M = 1 : 40 000
a19

1000 m

-
Snapshot
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Művelési ágak
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-
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Közlekedési javaslat
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a21
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-
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Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Vízellátás

M = 1 : 17 000
a22
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Szennyvíz-elvezetés és szennyvíztisztítás

M = 1 : 20 000
a23

500 m

-
Snapshot
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Csapadékvíz-kezelés, belvíz elleni védelem
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a24

1000 m

-
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Villamos energia-ellátás
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a25

1000 m

-
Snapshot



Tiszajenő

Vez
se

ny

Martfű

M
ez
ő
hé

k

Öcsö
d

Kunszentmárton

Cibakháza

Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Gázellátás

M = 1 : 40 000
a26

1000 m
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Gázellátás - belterület

M = 1 : 40 000
a27
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Hírközlés
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a28

1000 m

-
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telek helyrajzi számmal meglévő belterületi határ

tervezett belterületi határ meglévő közigazgatási határ

Vg vízgazdálkodási terület Lk kisvárosias lakóterület

Lf falusias lakóterület Vt településközpont vegyes terület

Vi intézményterület vegyes terület Gksz kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

Gipe
egyéb (nem zavaró hatású) ipari gazdasági
terület Üü üdülőházas üdülőterület

Üh hétvégiházas üdülőterület K_okt oktatási központok területe

K_sp nagykiterjedésű sportolási célú terület K_hull hulladékkezelő, -lerakó területe

K_közl
közlekedéshez kapcsolódó épület
elhelyezésére szolgáló terület K_t temető területe

K_mü mezőgazdasági üzemi terület K_egy beépítésre szánt egyéb különleges terület

KÖu közúti közlekedési terület KÖk kötöttpályás közlekedési terület

Zkk közkert zöldterület Ev védelmi erdőterület

Ek közjóléti erdőterület Má általános mezőgazdasági terület

K_egy
beépítésre nem szánt egyéb különleges
terület

Tiszaföldvár
alátámasztó javaslat

Jelmagyarázat a javasolt területfelhasználáshoz j01
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