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1. Előzmények

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban

 61/2005 (VI. 29.) számú határozat, Máriapócs Város Településszerkezeti tervének és
szerkezeti terv leírásának elfogadásáról

 15/2005. (VII. 08) rendelet, Máriapócs Város Helyi Építési Szabályzatáról és
Szabályozás Tervének elfogadásáról

1.2. Átnézeti térkép

(Forrás: saját szerkesztés)
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(Forrás: saját szerkesztés)
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1.3. Helyszín, környezet és a fejlesztés bemutatása

A város legmeghatározóbb ágazatai a zöldség-gyümölcs feldolgozás mellett a
dohánytermesztés és állattartás. A település regisztrált vállalkozásainak ágazatonkénti
bontásában még inkább tükröződik a település mezőgazdaságú beállítottsága. A település
vállalkozásainak közel 75%-a mezőgazdaság ágazatban tevékenykedik, 20%-a szolgáltatás, 5%-
a ipar.

Máriapócson a regisztrált vállalkozások száma az elmúlt bő évtizedben pozitívan alakult. 2004-
2014 között közel négyszeresére növekedett. A településen a legnagyobb arányban a mikro
vállalkozások vannak, amin belül az 1-9 főt foglalkoztató vállalkozások szerepe a
legjellemzőbb. Azon kisvállalkozások amelyek 10-19 főt és 20-49 főt foglalkoztatnak,
együttesen nem érik el az 1%-os arányt a településen. 50 vagy annál több főt foglalkoztató
középvállalkozás nincs a településen. A vállakozások közel 75%-a a mezőgazdaság,
erdőgazdálkodás, halászat nemzetgazdasági ágban működik. Őket követi a kereskedelem,
gépjárműjavítási ág, az építőipar, a feldolgozóipar és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás.

Az elmúlt években egyértelműen megállapítható, hogy a mezőgadaság és a kereskedelem,
szolgáltatás ágazatok irányában erősödött a gazdasági szerkezet, emellett az ipar esett vissza.
A Máriapócson működő legnagyobb vállalkozásokat vizsgálva láthatjuk, hogy a legnagyobb a
Gloster Kft., az Éden 96 Kft., a Rabócsiring Kereskedelmi, Szolgáltató és Szabadidő Kft., a
Dercés Kft. és a Kegye-Farm kft. a legnagyobb bevételű és legnagyobb foglalkoztató vállalatok.
Az öt vállalatból is láthatjuk, hogy a mezőgazdaságban, illetve a feldolgozóiparban
tevékenykedő vállalatok a legnagyobb bevételűek a településen.

A város folyamatosan arra törekszik, hogy a gazdasági szereplők számára vonzóbbá tegye a
települést, infrastrukturális igényeiket kielégítse. A településen a 90-es években a korábbi
TSz.-telep nagy része magántulajdonba került, aminek következtében a településnek nincs
megfelelő méretű iparterülete. Az önkormányzat arra törekszik, hogy az ipar területét növelje,
ennek köszönhetően 2010 óta az addig 2 hektár területből mára 20 hektár terület került vissza
önkormányzati tulajdonba. Az önkormányzat kezében azonban csak korlátozottan áll
rendelkezésre ipartelepítésre alkalmas terület.

A Máriapócs szomszédságában lévő Nyírbátor jelentős ipari centruma a Nyírségnek, amely
egyben korlát és lehetőség a város számára. Korlát mert Máriapócson ezen okok miatt az ipar
tradicionálisan nem alakulhatott ki, a település lakosságát a szomszédos Nyírbátor ipara
felszívta. Másrészt óriási lehetőség, hiszen ennek a gazdasági potenciálnak jelentős a kisugárzó
hatása Máriapócsra is. Jelenleg egyetlen nagy élelmiszeripari feldolgozó, a Gloster
tevékenykedik Máriapócson, amely zöldség-gyümölcs feldolgozással foglalkozik 1993 óta.
Máriapócs korlátozott iparral rendelkezik. Ennek egyik oka, hogy a település nem rendelkezik
ipari területekkel, ugyanis a rendszerváltást követően az önkormányzati tulajdonban lévő
területek elaprózódtak, magántulajdonban kerültek. Ez gátló tényezőként hat az ipari profilú
cégek betelepülésére.
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(Forrás: Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály)

(Forrás: Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály)
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Jelen módosítás a 4911. és a 4927. sz. összekötő utak csomópontjának északnyugati oldalán
elhelyezkedő területre terjed ki. A Nyíregyháza és Nyírbátor közötti út északi oldalán, a
Máriapócs irányában üzemanyag töltő állomás, valamint a Gloster Zöldség-Gyümölcs
Feldolgozó és Kereskedelmi Kft.

A terület kisebbik, déli része különleges beépítésre szánt üzemanyagtöltő építési övezetbe, a
nagyobbik északi része ipari gazdasági építési övezetbe sorolt. A gazdasági területen, az azt
teljes egészében elfoglaló Gloster folyamatosan fejlesztett és terjeszkedett északi irányba.

A terület használatának alakulása 2013 és 2019 között

Forrás: GoogleEarth

A fejlesztések során, az utolsó lépcsőben túlépítkezés történt, amint az a hatályos
településrendezési eszközök külterületi szabályozási tervlapjáról, az ingatlan nyilvántartási
térképről és a területről készült légi/műhold felvételekről megállapítható.

Jelen módosítás során a beépítésre szánt terület a ténylegesen felhasznált ingatlanok
határaihoz igazítottan kerül kialakításra, ezzel új beépítésre szánt terület kialakítását tervezve,
tervi szinten. Továbbá a terület használatának intenzitásához igazított beépítési százalék kerül
meghatározásra, amely így – a közigazgatási területen elhelyezkedő többi hasonló gazdasági
terület előírásának megváltoztatását elkerülve – önálló új építési övezeti előírást kap a
tervezés során.

Az építési övezetre vonatkozó normatív értékek változás az alábbiak szerint alakul:
 az építési övezet „Gip” jelű övezetből „Ge” jelű övezetbe kerül átsorolásra (ez minőségi

változást nem eredményez, mivel a város közigazgatási területén zavaró hatású
gazdasági terület nem alakítható ki)

 a beépítési százalék 30%-ról 50%-ra növekszik, az OTÉK által megengedhető érték felső
határára (a terület intenzívebb használatának biztosítása az újabb beépítésre szánt
területek bevonásának elkerülését célozza).
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A terület déli határán elhelyezkedő üzemanyagtöltő területe – a gazdasági területtel közös
határvonal mentém – az új ingatlan nyilvántartási adatok figyelembe vételével, jelen eljárás
keretében pontosításra és javításra került (kék nyíl az alábbi ábrán).

A módosítás során fellépő biológiai aktivitás érték pótlás, a tervezési területen belül tervezett
terület-felhasználás változással kerül megoldásra, a településszerkezeti terv tervi állapotának
és a tényleges használat összevetése (Országos Erdőállomány Adattár) alapján (piros nyíl az
alábbi ábrán).
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2. Beavatkozási pont ismertetése

1.

Módosításra
kijelölt területek Rendezés célja és oka

Jelenlegi
területhasználat,
övezet, (műv. ág),

beépítés

Jóváhagyott
területhasználat,

övezet, HÉSZ

Terület
(ha)

Aktivitá
si érték Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ Terület

(ha)
Aktivitási

érték

Egyéb szabályozási
módosítás,
megjegyzés

Külterületen, a Kisléta
felé vezető út (4911
sz. út) mentén, a
0104/9-0104/13 és a
0101/3 hrsz-ú telken

A Gloster Zöldség-Gyümölcs
Feldolgozó és Kereskedelmi
Kft. területének bővítéséhez
szükséges terület biztosítása
és a tervezett fejlesztések
aktivitásérték
csökkenésének pótlására
tervezett erdőterületek
kijelölése.

- beépített terület
- erdő

- általános mezőgazdasági
terület (Má)
- mezőgazdasági terület-
zömében gyep (Mgy)
- gazdasági erdőterület (E)
-üzemanyag töltő állomás
(Kü-ü)

21,73

0,13

0,34
0,51

80,40

0,48

3,06
0,77

- Egyéb ipari gazdasági terület (Ge)
- gazdasági erdőterület (E)

3,19
19,52

1,28
175,68

Tájba illesztési irányelvek
és zöldfelületi védelem
rögzítése az
előírásokban.

HA
TÁ

SO
K

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete:
Nem változik, hatása nincs

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei:
Nem változik, hatása nincs

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése:
Nem változik, hatása nincs

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek:
Nem változik, hatása nincs

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése:
Nem változik, hatása nincs

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása:
Nem változik, hatása nincs.

Lakó- és munkakörülmények:
Nem változik, hatása nincs

Építészeti és régészeti örökség védelme:
Ismert régészeti örökség által nem érintett területet. Épített örökség a közelben nem található.
Környezet-, természet- és tájképvédelem:
Környezeti és tájképvédelmi okokból szükség van a határoló zöldfelületek kialakítására és azok állandósult
fenntartására.
Tájhasználat, tájszerkezet védelme:
A hagyományos mezőgazdasági tevékenységet gazdasági célú terület használat váltja fel, ezzel a tájszerkezet
részben megváltozik.
Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás:
A beavatkozás során termőföld igénybevétele nem történik.
Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása:

Nem változik, hatása nincs
Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei:

Nem változik, hatása nincs
Infrastrukturális erőforrások kihasználása:

Meglévő infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés.
Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása:
A terület beépítési intenzitása növekszik ezzel negatív hatások indukálódnak.
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3. Településszerkezeti módosítások

3.1. Határozat tervezet

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2019 (………………) határozata

A Máriapócs Város Településszerkezeti tervének és a településszerkezeti terv leírás
módosításának jóváhagyásáról szóló 61/2005 (VI. 29.) számú határozat módosításáról

A Képviselő-testület

1. a város közigazgatási területére készített módosított településszerkezeti tervet és a
településszerkezeti terv módosított leírást az előterjesztés szerinti tartalommal megtárgyalta,
és az Urban Linea Tervező és Szolgáltató Kft. T-07/2018. munkaszámon készített T-1m
rajzszámú módosított településszerkezeti fedvénytervet és a településszerkezeti terv
módosított leírását elfogadja.

2. a 61/2005 (VI. 29.) számú határozat számú határozattal elfogadott Máriapócs Város
Településszerkezeti tervét és a településszerkezeti terv leírást (továbbiakban: Határozat) az
alábbiak szerint módosítja:

a) a Határozat III. fejezet 3.4. fejezet helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.4
Máriapócs igazgatási területén a következő terület-felhasználási változásokat jelöltük a
Településfejlesztési koncepcióval összhangban az alábbiak szerint:
 Az Ady Endre utca és a „Névtelen” út között tömbfeltáró jelleggel, a József Attila út

meghosszabbításával a tömbön keresztül új telektömbök kerülnek kialakításra.
Terület mérete: 11,7 ha

 A Monostor köz kiépítése, csatlakozási pontjainak kialakítása a Kossuth térhez és az új
kialakítandó közterülethez-közparkhoz.
Terület mérete: n.a

 Tömbfeltáró út kiépítése a Dózsa György és Bercsényi utcák által közrefogott tömbben.
Terület mérete: 12,6 ha

 A Pócspetri felé vezető út déli oldalának belterületbe vonása és beépíthetősége.
Terület mérete: 3,2 ha

 Települési központ fejlesztését tervezzük, a Kossuth tér és környékének tekintetében.
Terület mérete: 11,5 ha

 Gazdasági, ipari területfejlesztést tervezünk a Nagykálló-Nyírbátor összekötő út és az
Ófehértói út csomópontjánál.
Terület mérete: 6,0 ha

 Gazdasági, ipari területfejlesztést tervezünk a Bogáti út keleti oldalán.
Terület mérete: 13,0 ha
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 Üdülő terület kialakítása és fejlesztése céljából a belterületbe vonás történik a Fürdő
utca mindkét oldalán.
Terület mérete: 8,4 ha

 Fürdő és kemping terület kialakítása a Fürdő utca végén.
Terület mérete: 3,4 ha

 Hétvégi házas terület kialakítása a Fürdő utca végén (a tó körül).
Terület mérete: 1,5 ha

 Gazdasági, iparterület fejlesztés a Kisléta felé vezető út (4927 sz. út) mentén (0104/9-
0104/13 és a 0101/3 hrsz-ú telkeken)
Terület mérete: 3,19 ha

 Gazdasági erdő terület kialakítása a település déli részén (a 0104/1 hrsz-ú telken)
Terület mérete: 19,52 ha”

b) a Határozat kiegészül IV. fejezet 3.8. fejezet bekezdéseivel:
„3.8 A településszerkezeti tervlap megállapítása
A T-10/2009 munkaszámú, T-1m jelű településszerkezeti terv és a T-07/2018. munkaszámú T-
1m jelű fedvényterv tartalmazza.”

Határidő: 2019. …………………. hó ……….. nap

Felelős:

……………………………… ……………………………
Papp Bertalan dr. Bodnár Zsuzsanna
polgármester jegyző
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Településszerkezeti terv fedvény
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4. Alátámasztó munkarészek

1. Tájrendezési munkarész
Jelen dokumentációhoz a területre vonatkozóan a munkarész nem került
kidolgozásra, mivel a módosítás nem érinti a szakterületet, így a korábban
elkészített munkarészek érdemben változnak.

2. Környezetalakítási
munkarész

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

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

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

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

6. MTrT
Jelen dokumentációhoz kidolgozásra került a területrendezési eszközök
tervezett módosítása és a hatályos területrendezési tervek közötti
kapcsolat.

7. Biológiai aktivitási érték
A módosítás keretén belül létrejövő övezeti, területfelhasználási
változásra vonatkozó aktivitás érték számítás kidolgozásra került.

4.1. Településképi rendelet és jelen módosítás összefüggései

A város településkép védelméről szóló 10/2018. (V. 31.) önk. rendeletének 14.§-a rendelkezik
az ipari funkciójú épületekre vonatkozóan. Az itt rögzített előírások biztosítják, hogy a
gazdasági területek és a szomszédos területek között minél kisebb területi konfliktus alakuljon
ki. Az alkalmazható megoldások – tájolás, növénytakarás, színezés – felhasználásával a
településképre gyakorolt hatások negatív kimenetele a minimálisra mérsékelhető. A
módosítás során létrejövő változások - a településképi rendeletben megfogalmazottakkal
együtt – jelentősen nem befolyásolják a település belterületi építészeti megjelenését.
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5. Szabályozási módosítások

5.1. Helyi Építési Szabályzat változó bekezdései

1.§ Máriapócs Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 15/2005. (VII.
08) önkormányzati Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) az III. fejezete 16.§. helyébe a
következő lép:

„Gazdasági területek
16. §

(1.) A terv gazdasági területei sajátos használatuk szerint:
a) Ipari gazdasági területek
b) Kereskedelmi szolgáltató terület

(2.) A gazdasági területekre vonatkozóan az OTÉK 19.§. és 20. §. meghatározásai érvényesek.
(3.) Máriapócs város ipari gazdasági területein a lakóterületeket jelentős mértékben zavaró
hatású terület nem alakítható ki.
(4.) A gazdasági területeken belül az OTÉK-ban előírt parkolókat csak fásítottan lehet
kialakítani, legalább négy egységenként egy előnevelt (3 éves) őshonos fa telepítésével.
(1) A terv gazdasági területei sajátos használatuk szerint:

a) Ipari gazdasági területek (Gip)
b) Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)
c) Egyéb ipari gazdasági terület (Ge)

(2) Máriapócs város ipari gazdasági területein a lakóterületeket jelentős mértékben zavaró
hatású terület nem alakítható ki.
(3) A gazdasági területeken kialakítandó parkolók fásítandók, legalább minden 4
parkolóhelyre 1 db lombos fát kell telepíteni, vagy a meglévőt megőrizni. A fákat úgy kell
elhelyezni, hogy az elhelyezésre szánt szilárd burkolttal el nem látott felületnek - a fa törzse
körül min. 1,0 m szélességben - legalább 3m2/fa méretűnek kell lennie.

2.§ A Rendelet kiegészül a 18/A. rendelkezéseivel:
„Egyéb ipari gazdasági terület

18/A.§ (1) A szabályozási terven Gipe jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint egyéb
ipari gazdasági területek.
(2) Az építési övezet elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás
építményei, elhelyezésére szolgál.
(3) Az építési övezet területén elhelyezhetők:

a) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó beépíthető terület 10 %-a
mértékéig, ha az adott gazdasági célú létesítmény védelmi övezetének előírására nem
kerül sor, illetve ha azon kívül esik.
b) oktatási, szociális épületek (önálló rendeltetési egységként nem helyezhetőek el)
c) A területen továbbá elhelyezhető:

ca) a település vízellátásának területigényes létesítményei (vízmű, víztározó,
nyomásfokozó stb.),
cb) a csapadékvíz elvezetés területigényes műtárgyai,
cc) az elektromos ellátás területigényes létesítményei (fogadóállomások,
trafók),
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cd) a gázellátás területigényes létesítményei (gázfogadók, gáznyomás
szabályozók).

(5) Az építési övezeten belül alkalmazható sajátos építési szabályok:
a) A megengedett legnagyobb építménymagasság értékétől az egyes technológiai
berendezések, műtárgyak, kémények és más, a technológiát szolgáló egyéb
építmények illetve épületrészek esetében el lehet térni, a tervezett létesítmény
beépített földszinti szintterületének 20 %- os mértékéig.
b) Az a) bekezdésben felsorolt technológiai berendezéseket az építménymagasság
számításánál nem kell figyelembe venni.

(6) Az építési övezeten belül alkalmazható paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza
A B C D E F G H

1. Sajátos
használat
szerinti
terület

Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Az építési telek Megengedett
max. épület-
magasság

2. Legkisebb
terület
(m2)

Legkisebb
szélesség
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Legnagyobb
beépítettség
(%)

3. Egyéb
ipari
gazdasági

Ge szabadon
álló 2000 - 20 50 7,5

(7) Az építési telken kötelezően zöldfelületi célra használandó területet a szabályozási
tervlapon jelölt helyeken, az alábbiak szerint kell kialakítani:

a) Az építési telken belüli kötelező zöldfelületet, háromszintes növényállomány
telepítésével, kell kialakítani ipari gazdasági területek esetén. Kereskedelmi, gazdasági
szolgáltató területek esetén legalább kétsoros fasor telepítését jelenti.
b) A nem egy ütemben megvalósuló beépítés esetén, a telek kötelező zöldfelületének
megvalósított területe a beépítésre igénybe vett terület arányában megosztható.”
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5.2. Helyi Építési Szabályzat módosított rendelet tervezete

Máriapócs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2019 (…………..) önkormányzati rendelete

a Helyi Építési Szabályzatról szóló 15/2005. (VII. 08) rendelet önkormányzati rendelet
módosításáról

Máriapócs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 62.§ (6) bekezdés 6. pontjában, kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§(1) 1. pontjában és az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 13. §
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a 314/2012. (XI.8.) a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési jogintézményekről szóló
Kormányrendelet 29. § a) pontjában és a partnerségi egyeztetésben meghatározottak szerint,
továbbá, a 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési jogintézményekről szóló Kormányrendelet 28. §- ban biztosított
véleményezési jogkörében eljáró:
- Állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának

A3. pontjában
- Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal

a 9. melléklet táblázatának A4. pontjában
- Nemzeti Park Igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A5. pontjában
- Területi vízvédelmi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A6. pontjában
- Területi vízügyi hatóság a 9. melléklet táblázatának A7. pontjában
- Országos vízügyi főigazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A8. pontjában
- Területi vízügyi igazgatási szervnek a 9. melléklet táblázatának A9. pontjában
- Megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak a 9. melléklet táblázatának A10. pontjában
- Népegészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet

táblázatának A11. pontjában
- Budapesti Fővárosi Kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A12. pontjában
- Közlekedésért felelős miniszternek a 9. melléklet táblázatának A13. pontjában
- Légiközlekedési hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A14. a) pontjában
- Katonai légügyi hatóságnak a 9. melléklet táblázatának A 14. b) pontjában
- Közlekedési hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának A15.

pontjában
- Kulturális örökség védelméért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A16. pontjában
- Örökségvédelmi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának

A17. pontjában
- Ingatlanügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalnak a 9. melléklet táblázatának

A18. pontjában
- Megyei kormányhivatal erdészeti hatáskörében eljáró járási hivatala a 9. melléklet

táblázatának A19. pontjába
- Honvédelemért felelős miniszter a 9. melléklet táblázatának A20. pontjában
- Megyei rendőr-főkapitányságnak a 9. melléklet táblázatának A21. pontjában
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- Bányafelügyeleti hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal a 9. melléklet táblázatának
A22. pontjában
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának a 9. melléklet táblázatának A23.

pontjában
- Országos Atomenergia Hivatal a 9. melléklet táblázatának A24. pontjában
- Budapesti Főváros Kormányhivatala a 9. melléklet táblázatának A25. pontjában biztosított

jogkörben
- külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt partnerek, valamint
- a szomszédos települések önkormányzatainak (Ófehértó, Nyírgyulaj, Nyírbátor, Nyírbogát,

Kisléta, Pócspetri) és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat,
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

I. Módosító rendelkezések

1.§ Máriapócs Város helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló 15/2005. (VII.
08) önkormányzati Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) az III. fejezete 16.§. helyébe a
következő lép:
„16.§ (1) A terv gazdasági területei sajátos használatuk szerint:

a) Ipari gazdasági területek (Gip)
b) Kereskedelmi szolgáltató terület (Gksz)
c) Egyéb ipari gazdasági terület (Ge)

(2) Máriapócs város ipari gazdasági területein a lakóterületeket jelentős mértékben zavaró
hatású terület nem alakítható ki.
(3) A gazdasági területeken kialakítandó parkolók fásítandók, legalább minden 4
parkolóhelyre 1 db lombos fát kell telepíteni, vagy a meglévőt megőrizni. A fákat úgy kell
elhelyezni, hogy az elhelyezésre szánt szilárd burkolttal el nem látott felületnek - a fa törzse
körül min. 1,0 m szélességben - legalább 3m2/fa méretűnek kell lennie.”

2.§ A Rendelet kiegészül a 18/A. rendelkezéseivel:
„Egyéb ipari gazdasági terület

18/A.§ (1) A szabályozási terven Gipe jellel jelölt területek sajátos használatuk szerint egyéb
ipari gazdasági területek.
(2) Az építési övezet elsősorban az ipari, az energiaszolgáltatási és a településgazdálkodás
építményei, elhelyezésére szolgál.
(3) Az építési övezet területén elhelyezhetők:

a) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a
személyzet számára szolgáló lakások, de legfeljebb a bruttó beépíthető terület 10 %-a
mértékéig, ha az adott gazdasági célú létesítmény védelmi övezetének előírására nem
kerül sor, illetve ha azon kívül esik.
b) oktatási, szociális épületek (önálló rendeltetési egységként nem helyezhetőek el)
c) A területen továbbá elhelyezhető:

ca) a település vízellátásának területigényes létesítményei (vízmű, víztározó,
nyomásfokozó stb.),
cb) a csapadékvíz elvezetés területigényes műtárgyai,
cc) az elektromos ellátás területigényes létesítményei (fogadóállomások,
trafók),
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cd) a gázellátás területigényes létesítményei (gázfogadók, gáznyomás
szabályozók).

(5) Az építési övezeten belül alkalmazható sajátos építési szabályok:
a) A megengedett legnagyobb építménymagasság értékétől az egyes technológiai
berendezések, műtárgyak, kémények és más, a technológiát szolgáló egyéb
építmények illetve épületrészek esetében el lehet térni, a tervezett létesítmény
beépített földszinti szintterületének 20 %- os mértékéig.
b) Az a) bekezdésben felsorolt technológiai berendezéseket az építménymagasság
számításánál nem kell figyelembe venni.

(6) Az építési övezeten belül alkalmazható paramétereket az alábbi táblázat tartalmazza
A B C D E F G H

1. Sajátos
használat
szerinti
terület

Építési
övezet
jele

Beépítési
mód

Az építési telek Megengedett
max. épület-
magasság

2. Legkisebb
terület
(m2)

Legkisebb
szélesség
(m)

Legkisebb
zöldfelület
(%)

Legnagyobb
beépítettség
(%)

3. Egyéb
ipari
gazdasági

Ge szabadon
álló 2000 - 20 50 7,5

(7) Az építési telken kötelezően zöldfelületi célra használandó területet a szabályozási
tervlapon jelölt helyeken, az alábbiak szerint kell kialakítani:

a) Az építési telken belüli kötelező zöldfelületet, háromszintes növényállomány
telepítésével, kell kialakítani ipari gazdasági területek esetén. Kereskedelmi, gazdasági
szolgáltató területek esetén legalább kétsoros fasor telepítését jelenti.
b) A nem egy ütemben megvalósuló beépítés esetén, a telek kötelező zöldfelületének
megvalósított területe a beépítésre igénybe vett terület arányában megosztható.”

II. Záró rendelkezések

3.§ Ez a Rendelet a 2019. ……………….. hó ……….. napján lép hatályba, és a hatálybalépést
követő napon hatályát veszti.

……………………………… ……………………………
Papp Bertalan dr. Bodnár Zsuzsanna
polgármester jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2019……………….. hó ………. napján

……………………………
dr. Bodnár Zsuzsanna

jegyző
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Melléklet
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6. A településrendezési eszközök tervezett módosítása és a hatályos
területrendezési tervek közötti kapcsolat bemutatására

6.1. A magasabb rendű tervekkel való összhang igazolásához nyilatkozat

A 282/2009 (XII. 11.) kormányrendelet szerinti adatszolgáltatási eljárás során beérkezett, a
térségi övezetekre vonatkozó lehatárolások adatállományait a vonatkozó tervi állományokba
beépítésre kerültek.

Kelt.: Nyíregyháza, 2019. ………..

………………………..
Labbancz András

okl. településmérnök
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6.2 Övezeti lehatárolás

A területrendezési és településrendezési tervek kapcsolatát szabályozó,
- a települési önkormányzatok részére kötelező jogszabályok:

o Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény,
o a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv),

- Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési önkormányzatok részére kötelező jogszabály:
o megyei területrendezési tervről szóló 19/2011.(XII.1.) sz. megyei önkormányzati rendelet

Mivel a hatályos megyei területrendezési terv legutóbbi módosítása óta az országos területrendezési terv meg változott, azaz a megyei területrendezési terv rajzi munkarészei ellentétesek az országos területrendezési
terv tervlapjaival, ezért a településrendezési eszközök készítése, módosítása során – e helyzet fennállásáig - nem szükséges az országos területrendezési terv tervlapjainak vizsgálata, valamint a megyei területrendezési
terv rajzi munkarészeivel való összevetés.

Ssz. Övezetek megnevezése

Övezeti érintettség
MTrT szerinti

terület
Hatályos terv

szerinti terület
Módosítás után

a terület nagysága Változás mértéke

Közigazgatási
területen

Tervezési
területen

ha ha % ha % ha %

1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség érinti érinti 49,51 30,00 60,59 49,51 100 +19,51 +39,41

2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség érinti nem érinti 45,29 45,29 100 42,80 94,50 -2,49 -5,50

4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség érinti érinti - - - - - - -

5. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség érinti nem érinti - - - - - - -

6.
Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek elhelyezése érinti érinti 1,92 1,92 100 1,92 100 0 0

7. A magterület övezet érinti nem érinti - - - - - - -

8. Az ökológiai folyosó övezet érinti nem érinti - - - - - - -

9. A pufferterület övezet nem érinti nem érinti - - - - - - -

10. A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete érinti nem érinti - - - - - - -

11. Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

12. Erdők övezete érinti érinti 19,32 17,23 89,18 19,32 100 +2,09 +10,81

13. Az erdőtelepítésre javasolt terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

14. Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

15. A világörökség és világörökség várományos terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

16. Országos vízminőség-védelmi terület érinti nem érinti - - - - - - -

17. A Nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezete

nem érinti nem érinti - - - - - - -

18. Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

19. A rendszeresen belvízjárta terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

20. A földtani veszélyforrás területének övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

21. A kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

22. A honvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -

23. A térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem érinti nem érinti - - - - - - -
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1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség (2018)

követelmény:

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a
települési területfelhasználási egységek kijelölése során

a) az erdőgazdálkodási térségben a települési területfelhasználási egységeket a térséget lefedő
erdők övezetére és az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok szerint kell
kijelölni, és legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni;

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának
megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy intézményterület
települési területfelhasználási egységbe kell sorolni.

a követelmény
teljesítése:
A település
közigazgatási
területén

(lásd 1. sz. rajzi
melléklet)

a MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A) 49,51 ha

az OEA szerint erdőterületnek minősülő terület (B) 46,74 ha

a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület 30,00 ha

tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése +19,51 ha

a tervezett módosítása után az erdőterület (C) 49,51 ha

(A) x 0.75 ≤ (B); és a térségben honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy
intézményterületen túl más terület-felhasználási egység nem került kijelölésre, tehát a követelmény

teljesül.
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2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség (2018)

követelmény:

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során

b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági
terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó rész
természetközeli terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célra
szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható;

e) a sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett
felhasználásának megfelelően honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-,
gazdasági vagy intézményterület települési területfelhasználási egységbe kell
sorolni.

a követelmény teljesítése:
A település közigazgatási
területén

(lásd 3. sz. rajzi melléklet)

a MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A) 45,29 ha

a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület 45,29 ha
a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület
csökkenése/növekedése -2,49 ha

a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B)
42,80 ha

(A) x 0.75 ≤ (B); és a térségben honvédelmi, különleges, közlekedési, erdő-, gazdasági vagy
intézményterületen túl más terület-felhasználási egység nem került kijelölésre.
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség (2018)

követelmény:

OTrT 11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül
a települési területfelhasználási egységek kijelölése során

d) a települési térség területén bármely települési területfelhasználási egység kijelölhető;

a lehetőség kihasználása:

(lásd 4. sz. rajzi melléklet)

A városias települési térség az alábbi terület-felhasználási egységekbe kerület
besorolásra:

- Kisvárosias lakóterület
- Kertvárosias lakóterület
- Falusias lakóterület
- Településközponti vegyes terület
- Különleges terület
- Ipari gazdasági terület
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület

A hagyományos vidéki települési térség az alábbi területfelhasználási egységekbe kerület
besorolásra:

- Különleges terület
- Ipari gazdasági terület
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület
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6. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek elhelyezése (2018)

követelmény:

OTrT 17. § (1) A 4/4–4/6. és 4/11. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-
hálózatok elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából
meghatározó települések közigazgatási területét érintve, az országos, a kiemelt térségi és
a megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az
engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
(2) A 4/1–4/3. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok elemeit
és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából meghatározó
települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település közigazgatási
területét vagy annak 10 km-es körzetét – érintve, az országos, a kiemelt térségi és a megyei
szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési
eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges
korrekciókkal kell megvalósítani.
(3) A 4/5. és 4/7–4/9. mellékletekben szereplő országos műszaki infrastruktúra-hálózatok
elemeit és az egyedi építményeket az ott felsorolt, a térbeli rend szempontjából
meghatározó települések közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt település
közigazgatási területét vagy annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos, a kiemelt
térségi és megyei szerkezeti terv, valamint a településszerkezeti terv figyelembevételével,
az engedélyezési eljárás során felmerülő ágazati szempontok és követelmények miatt
szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.
(4) A 4/10. melléklet 1. pontjában szereplő VTT-tározókat az ott felsorolt települések
közigazgatási területét – térség esetén a megjelölt települések közigazgatási területét vagy
annak 25 km-es körzetét – érintve, az országos és a megyei szerkezeti terv, valamint a
településszerkezeti terv figyelembevételével, az engedélyezési eljárás során felmerülő
ágazati szempontok és követelmények miatt szükséges korrekciókkal kell megvalósítani.

18. § (1) Külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani, illetve horizontálisan bővíteni
csak a településfejlesztési és -rendezési célokkal, valamint a kiemelt térségi és megyei
területrendezési tervvel összhangban lehet. Az összhang akkor áll fenn, ha a bányatelekkel
érinteni tervezett ingatlan a településrendezési eszközökben nyersanyag-kitermelés
(bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre szánt vagy
beépítésre nem szánt terület terület felhasználási egységbe sorolt, vagy a bányatelekkel
érinteni tervezett ingatlanokon a bányászati tevékenységgel a települési önkormányzat
egyetért, és ha indokolt, döntést hoz a településrendezési eszközök készítésének vagy
módosításának szándékáról.
(2) A kitermelési műszaki üzemi terv csak akkor hagyható jóvá, ha a bányászati
tevékenységgel igénybe venni tervezett területet a településrendezési eszköz nyersanyag-
kitermelés (bánya) vagy nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló különleges beépítésre
szánt vagy beépítésre nem szánt terület települési terület felhasználási egységbe sorolta.

a követelmény teljesítése:

(lásd 6. sz. rajzi melléklet)

A település közigazgatási területén az építmények által igénybe vett térség az adott
építmény jellege szerinti települési terület felhasználási egységbe került besorolásra.
Az országos infrastruktúra-hálózatok nyomvonalai és az egyedi építmények helye a

településszerkezeti tervben meghatározásra kerültek.

Az MTrT-ben szereplő országos vasúti mellékvonalak területe a településszerkezeti
tervben beépítésre nem szánt közlekedési terület terület felhasználási egységbe került
besorolásra.

A településszerkezeti terv az árvízi tározók helyének figyelembe vételével készült.
Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi
építmények helye az MTrT-ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével került
feltüntetésre.
Új külszíni bánya területének kijelölése nem történt.
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A település közigazgatási
területén a módosítással
érintett műszaki
infrastruktúra

hossza a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 1,92 km

hossza a hatályos településszerkezeti tervben 1,92 km

hosszának csökkenése/növekedése a tervezett módosítással 0 km

hossza a tervezett módosítás után (B) 1,92 km
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05.

A fentiek szerint a követelmények teljesülnek.
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12. Erdők övezete (2018)

követelmény:

OTrT 29.§: Az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a
településrendezési eszközében legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási
egységbe 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, a Budapesti Agglomeráció Szerkezeti Terve, valamint a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet Szerkezeti Terve által kijelölt települési térség területein lévő erdők
övezetének területét a számításnál figyelmen kívül kell hagyni.

a követelmény teljesítése:
A település közigazgatási
területén az
államigazgatási szervek
előzetes
adatszolgáltatásának
figyelembe vételével
lehatárolt kiváló
termőhelyi adottságú
erdőterületek övezet

(lásd 12. sz. rajzi melléklet)

területe a MTrT térségi szerkezeti tervében (A) 19,32 ha

területe a hatályos településszerkezeti tervben 17,23 ha

területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással +2,09 ha

területe a tervezett módosítás után (B) 19,32 ha

(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül.

követelmény: OTrT 30.§: Az erdők övezetében külfejtéses művelésű bányatelket megállapítani és
bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre
vonatkozó szabályok szerint lehet.

a követelmény teljesítése:
(lásd 12. sz. rajzi melléklet)

A módosítás során az övezetben új külszíni bánya nem került tervezésre, tehát a
követelmény teljesül.
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RAJZI MELLÉKLETEK

Javasolt a változással érintett terület-felhasználási egység, illetve övezet
- MTrT-ben szerinti kiterjedésének,
- hatályos TrT szerinti kiterjedésének,
- TrT tervezett módosítása szerinti kiterjedésének

térképi bemutatása.

S s z . Ö v e z e t e k  m e g n e v e z é s e

1. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség

3. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági területfelhasználású térség

4. melléklet A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség

6. melléklet Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek elhelyezése

12. melléklet Erdők övezete
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1.  A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség
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3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági területfelhasználású térség
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4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti települési térség
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6. Az országos műszaki infrastruktúra-hálózatok és a műszaki infrastruktúra egyedi
építményeinek elhelyezése
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12. Erdők övezete
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7. Biológiai aktivitásérték számítás

Az Étv.-ben meghatározott biológiai aktivitás értéke a település módosítással érintett
területén, az alábbiak szerint változik a tervezett állapot és a jelenlegi állapot tekintetében:

 Jelenlegi aktivitási érték: 87,71 érték
 Területváltozást követő érték: 176,96 érték

Az aktivitási érték a beavatkozást követően nem csökkent, így a terület biológiai aktivitási
értéke a területek változásával fenn tartható.

Máriapócs Város jelenlegi biológiai aktivitásérték

Ssz. Megnevezés Érték Terület mérete
(ha)

Terület
aktivitási

értéke
1. Területhasználat értékmutató
2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

11. Gazdasági terület

12. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 0 0

32. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (üzemanyag
töltő állomás) 1,5 0,51 0,77

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
40. Erdőterület
42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9,0 0,34 3,06
44. Mezőgazdasági terület
46. Általános mezőgazdasági terület 3,7 21,86 80,88

Összesen: 84,71

Máriapócs Város változott biológiai aktivitásérték

Ssz. Megnevezés Érték Terület mérete
(ha)

Terület
aktivitási

értéke
1. Területhasználat értékmutató
2. BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK

11. Gazdasági terület

12. Kereskedelmi, szolgáltató terület 0,4 3,19 1,28

32. Egyéb, helyi sajátosságot hordozó terület (üzemanyag
töltő állomás) 1,5 0 0

33. BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
40. Erdőterület
42. Gazdasági rendeltetésű erdőterület 9,0 19,52 175,68
44. Mezőgazdasági terület
46. Általános mezőgazdasági terület 3,7 0 0

Összesen: 176,96


