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- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsághoz -

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának 
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
(A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2018. év szeptemberi megindítása) 

Tisztelt Bizottság! 

Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 117/2005.{V.4.) számú önkormányzatí határozattal fogadta el a város 
településszerkezeti tervét, a 19/2005. {V.5.) Ör. rendelettel pedig a város közigazgatási területére 
vonatkozó Helyi Építési Szabályzatát és szabályozási tervét, melyeket azóta több esetben módosított. 

A rendezési tervek módosításának eljárásrendjét a településfejlesztésí koncepcíóról, az íntegrált 
településfejlesztésí stratégíáról és a településrendezésí eszközökről, valamínt egyes 
településrendezésí sajátos jogíntézményekről szóló 314/2012.{XI. 08.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Korm. rendelet) szabályozza . 

A vé leményezési eljárás elindításához, a tervezési munkák megkezdéséhez szükséges a módosítás 
megindításáról szóló önkormányzati döntés meghozatala. Nyíregyháza MJV Közgyűlése a 
30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendeletében a rendezési terv módosítási idejének meggyorsítása 
érdekében a rendezési terv módosításának megindításáról szóló döntést átruházta a Városstratégiai 
és Környezetvédelmi Bizottságra. 

Természetesen a településrendezési terv jóváhagyása továbbra is a képviselőtestület hatáskörében 
maradt, hiszen a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.évi LXV. törvény 10. § (1) 
bekezdésének d/ pontja alapján a képviselőtestület hatáskörébő l nem ruházható át a 
településrendezési terv jóváhagyása. 

Jelen e lőterjesztéshez mellékelt kérelmek egyik része a Korm. rendelet 32.§ (4) alapján az 
egyszerűsített eljárás szabályai szerint lefolytatható rendezési tervi módosítások. Ebbe a csoportba 
azon szakmailag támogatható kérelmek tartoznak, melyeknél a településrendezési eszköz módosítása 
során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 

a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében 

a módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 
15 új munkahely megteremtését biztosítja, 

e) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő· és természetközeli terület megszüntetése. 
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Jelen előterjesztéshez mellékelt kérelmek másik része a Korm. rendelet 32.§ (6) bekezdése alapján a 
rendezési terv módosító eljárás a tárgyalásos eljárás szabályai szerint lefolytatható, ha 
nemzetgazdásági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás 
megvalósítása érdekében történik vagy a képvise lő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánított területen, beruházás megvalósítása miatt indokolt. 

Az érintett területrészeket az előterjesztés mellékletét képző részletes adatlapok tartalmazzák, 
melyekben megtalálható a térképi melléklet, a szöveges munkarész, és a szakmai állásfoglalás. 

Tájékoztatom T. Bizottságot, hogy a rendezési terv módosításával kapcsolatos feladatokat - azokban 

az esetekben ahol nem szükséges szakági munkarész készítése- a Hivatal saját kapacitásán belül látja 
el. 

Kérem T. Bizottságot, hogy a mellékelt módosítások esetében a rendezési terv módosításának 
megindításához hozzájárulni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2018. augusztus 30. 

Tisztelette 1: ~l ~.A J. ( (r ..................................... :}/ 
Veres István 

.1 v 
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városi főépítész 
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1. sz. melléklet a FŐÉP/5-50/2018 sz. előterjesztéshez 

Határozat -te rvezet 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága 

..... /2018. {IX.04.) számú 
határozata 

Nyíregyháza 19/2005. (V.S.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának 
módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007. (VI. 12.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
(A rendezési terv módosítási kérelmeinek 2018. év szeptemberi megindítása) 

A Bizottság 

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének a 30/2010.(Xl.12.) önkormányzati rendelete 14. § (8) bekezdésében 
kapott felhatalmazása alapján 

1. Nyíregyháza MJV helyi építési szabá lyzata és szabályozási terve módosításának elkészítéséhez 
hozzájárul. 

2. A módosítás az alábbi területeket érinti: 

- Orosi horgásztó melletti vízgazdá lkodási terület (12157 hrsz.-ú csatorna) nyomvonalának 
módosítása 

- A Bujtosi tótól délre található kertvárosi lakóövezet megengedett beépítettségének növelése 
30%-ra 

- A Hulladékkeze lő telep megengedett beépítettségének növelése 40%-ra 
- Az övezeti határ módosítása a Tünde utcán lévő HÜBNER Kft. telephelyénél 
- Az övezeti határ módosítása a Kéményseprő utca - Tünde utca sarkán lévő Vk központi vegyes 

zónáná l 
- A 01884/ 14 hrsz.-ú örökösföldi ingatlan Különleges közhasználatú sport, szabadidőpark funkciójú 

övezetbe soro lása 
- A 9732/3 hrsz.-ú Alma utcai ingatlan övezetének megengedett építménymagassága növelése 
- A 01099/45 hrsz.-ú, Alsóbadúri út melletti ingatlan Különleges közhasználatú övezetbe sorolása 
- A Nyugati elkerülő út melletti szervizút meghosszabbítása a 0457 / 42 hrsz.-ú ingatlanon keresztül 

3. A Bizottság utasítja a városi főépítészt, hogy a településrendezési tervek módosításának 
elkészítéséről intézkedjen, és a 314/2012.(XI. 08.) Korm. rendelet 32.§-ában meghatározott 
egyeztetési eljárás lebonyolítása után a terv módosítását Közgyű lésre terjessze e lő. 

Felelős : Veres István városi főépítész. 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 4. 

Erről értesülnek: 

1.) a Közgyűlés tagjai 
2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 

,~ ..... 
\//NYÍREGYHÁZA 
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2. sz. melléklet a FŐÉP/5-50/2018 sz. előterjesztéshez 

Az egyszerűsített eljárás szabályai szerint lefolytatható 
rendezési tervi módosítások 

REGYHÁZA 

WWW.NYIRl(;YHAZA.HU 



- 5 - 
 

 
 

 

E.1. Orosi horgásztó melletti vízgazdálkodási terület 
(12157 hrsz.-ú csatorna) nyomvonalának módosítása 

Módosító eljárás típusa: 
egyszerűsített eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: F7-1 

Módosítás célja: 
Oros északi oldalán a Fő utca mögötti horgásztó és lovarda (hrsz.:12156) tulajdonosa egyben a 11554 
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa is. A fejlesztési tervei megvalósításához a telkek összevonását tervezi, ehhez a 
12157 hrsz.-ú kivett csatorna művelési ágú önkormányzati ingatlan új telekhatárra helyezése szükséges. A 
csatorna a valóságban már ezen a helyen található.  Ezért a fejlesztő az önkormányzattal telekhatár-
rendezési megállapodást kötött. A telekhatár-rendezés ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése 
érdekében a szabályozási terv módosítása is szükségessé vált: a vízgazdálkodási terület nyomvonalát 
módosítani kell az újonnan kialakuló észak-keleti telekhatárra. 
Módosítás várható hatása: 
A szabályozási terv a valós állapottal összhangba kerül, a fejlesztő pedig összevonhatja ingatlanjait. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk a fenti indokok alapján. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 
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E.2. A Bujtosi tótól délre található kertvárosi lakóövezet 
megengedett beépítettségének növelése 30%-ra 

Módosító eljárás típusa: 
egyszerűsített eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: F5-1, F5-2 

Módosítás célja: 
A Bujtosi tó körüli fejlesztési elképzeléseinek a megvalósításához az Önkormányzat a Belső körút 
délkeleti részén lévő 2953 hrsz.-ú magántulajdonú ingatlant régóta szeretné megkapni cserébe a tőle 
délre lévő, kertvárosi lakóövezetbe tartozó önkormányzati ingatlanokért. A magántulajdonos most 
hajlandóságot mutat a cserére, azzal a feltétellel, hogy a cseretelkeken a megengedett beépítési 
százalék 20%-ról 30%-ra nőne. Ehhez a szabályozási tervet módosítani szükséges. 
Módosítás várható hatása: 
Az Önkormányzat a cserével régóta tervezett fejlesztési elképzeléseit tudná véghezvinni. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 
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E.3. A Hulladékkezelő telep megengedett beépítettségének 
növelése 40%-ra 

Módosító eljárás típusa: 
egyszerűsített eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: G7 

Módosítás célja: 
Az Észak - Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. fejlesztési elképzeléseinek a megvalósításához 
új csarnokot szeretne építeni a  Hulladékkezelő telep 02350/10 hrsz.-ú telephelyén KEHOP pályázat 
keretében. A jelenlegi 15%-os beépíthetőség ezt nem teszi lehetővé, az ingatlanok összevonását nem 
tudják megoldani, ezért a megengedett beépítési százalék 40%-ra növelését kérték a szabályozási 
tervet módosításával. 
Módosítás várható hatása: 
A kérelmező elvégezheti fejlesztési elképzeléseit. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 
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E.4. Az övezeti határ módosítása a Tünde utcán 
lévő HÜBNER Kft. telephelyénél 

Módosító eljárás típusa: 
egyszerűsített eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: G5-1, G5-3 

Módosítás célja: 
A Tünde utcán lévő HÜBNER Kft. fejlesztési elképzeléseinek a megvalósításához bővíteni szeretné 
telephelyét, ezért megvásárolta a 8659/11, 8659/14 és 8659/15 hrsz.-ú ingatlanokat. Ezeket a 
telephelyéhez tartozó Ge egyéb ipari gazdasági zónába szeretné átsoroltatni, hogy össze tudja vonni 
meglévő ingatlanjaival. 
Módosítás várható hatása: 
A kérelmező elvégezheti fejlesztési elképzeléseit, ami gazdasági szempontból a város részére is hasznos 
lehet munkahely teremtő beruházásként. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk, településrendezési szerződést és 
közérdekű kötelezettségvállalási megállapodást kötünk a kérelmezővel. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 
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E.5. Az övezeti határ módosítása a Kéményseprő utca - Tünde utca 
sarkán lévő Vk központi vegyes zónánál 

Módosító eljárás típusa: 
egyszerűsített eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: G5-2 

Módosítás célja: 
A 8522/76 és 8522/93 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosai fejlesztési elképzeléseik megvalósításához a  Vk 
központi vegyes zónából kérik a Ge egyéb ipari gazdasági zónába átsorolást. 
Előadták, hogy a tőlük délre lévő szociális otthon tulajdonosa szándékozott megvenni az egyébként 
jelenleg is autószerelő műhelyként és ipari tevékenységet folytató üzemként működő telephelyüket. 
Vételi szándékától elállt, de az akkori rendezési terv módosításnál ez nem jutott a tervező tudomására, 
Vk övezetben kerültek, ahol működésük folyamatosan akadályokba üzközik, ezért kérik a gazdasági 
övezetbe történő visszasorolásukat. 
Módosítás várható hatása: 
A szabályozási terv a valós állapottal újból összhangba kerül, a kérelmező pedig fejleszthetik üzemeiket 
az eredeti funkciónak megfelelően. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 

 

  
  



- 10 - 
 

 
 

 

E.6. A 01884/14 hrsz.-ú örökösföldi ingatlan Különleges közhasználatú 
sport, szabadidőpark funkciójú övezetbe sorolása 

Módosító eljárás típusa: 
egyszerűsített eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: E5-4 

Módosítás célja: 
A Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus Egyházközség fejlesztési elképzeléseik megvalósításához 
szeretné a 01884/14 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlant megzserezni. Ott közösségi célokat 
előírányzó szabadidőparkot szeretnének létrehozni. Ezért kérik a jelenlegi Ev védelmi rendeltetésű 
erdőzónából Különleges közhasználatú sport, szabadidőpark funkciójú zónába átsorolást. 
Módosítás várható hatása: 
A közösségi funkció kialakítása ezen a területen támogatható, gyarapítaná az itt élők minőségi aktív 
kikapcsolódási lehetőségeit. A kérelmező véghezviheti elképzeléseit. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 
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E.7. A 9732/3 hrsz.-ú Alma utcai ingatlan övezetének 
megengedett építménymagassága növelése 

Módosító eljárás típusa: 
egyszerűsített eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: G6-3 

Módosítás célja: 
A Nyíregyháza-Borbányai Görögkatolikus Egyházközség szeretne a 9732/3 hrsz.-ú tulajdonukban lévő 
ingatlanon 18 m toronymagasságú templomot építeni. Ezért kérik a jelenlegi maximálisan 7,5 m 
építménymagasságot 12,5-16,0 m közöttire megnövelni, hogy a templom 18 m-es toronymagassággal 
megépülhessen. Így az övezeti kód Vt 412454 helyett Vt 412457-re változna. 
Módosítás várható hatása: 
A közösségi funkció kialakítása ezen a területen támogatható. Az iskola tömbjénél megengedett 
építménymagassághoz hasonlóan növelt magassággal a kérelmező véghezviheti elképzeléseit. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 
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E.8. A 01099/45 hrsz.-ú , Alsóbadúri út melletti ingatlan 
Különleges közhasználatú övezetbe sorolása 

Módosító eljárás típusa: 
egyszerűsített eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: G6-3 

Módosítás célja: 
Az EuroRaptor Tanácsadó Iroda Kft a nyíregyházi 01099/45 hrsz. ingatlan egy részén  (ökológiailag nem 
érintett részén)  498 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű építését tervezi. A 01099/45 hrsz-
ú ingatlan övezeti besorolása mezőgazdasági általános zóna (Má). Az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 53/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban:Korm.rendelet) 
32.§.(3) bekezdése alapján  a 0,5 MW-nál kisebb névleges teljesítőképességű, villamos energiát 
termelő erőmű - a szélerőmű és a szélerőmű park kivételével - a helyi építési szabályzat 
rendeltetést meghatározó előírásaira tekintet nélkül elhelyezhető mezőgazdasági területen. 
A Korm.rendelet 115.§ (2) bekezdése alapján amennyiben az erőmű elhelyezése -
településrendezési eszköz módosítása nélkül - gazdasági erdő, illetve általános mezőgazdasági 
terület övezetet érint, legalább az így művelés alól kivett területet a termőföld igénybevételét 
követő 1 éven belül különleges beépítésre nem szánt területbe, illetve övezetbe kell sorolni. 
Módosítás várható hatása: 
A kérelmező véghezviheti törvényadta lehetőségként fejlesztési elképzeléseit. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak tartjuk, településrendezési szerződést 
kötünk a kérelmezővel. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 
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A tárgyalásos eljárás szabályai szerint lefolytatható 
rendezési tervi módosítások 
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T.1. A Nyugati elkerülő út melletti szervizút meghosszabbítása a 
0457/42 hrsz.-ú ingatlanon keresztül 

Módosító eljárás típusa: 
tárgyalásos eljárás 

Főépítész által 
TÁMOGATOTT kérelem Szelvényszám: C3, C4 

Módosítás célja: 
A Nyíregyházi Nyugati elkerülő út befejező szakasz kivitelezőjének kérelmére az elkerülő út 
megvalósításához folyamatban lévő kisajátítási eljárások során a 0457/40 hrsz.-ú ingatlan 
megközelíthetősége érdekében  szükségessé vált a szabályozási tervben a Kavics utcáról bejövő II. 
rendű út 0457/42 hrsz.-ú ingatlanon keresztül történő meghosszabbítása. 
Módosítás várható hatása: 
Jelen módosítással összhangba kerülhet a Nyugati elkerülő tervezett nyomvonala a szabályozási 
tervvel és nagyobb ingatlan kisajátítási költségektől mentesülve minden környező ingatlan 
megközelíthetővé válik egyszerű telekalakítással. 
Megjegyzés: 
A rendezési terv módosítását szakmailag támogathatónak és szükségesnek tartjuk. 
Hatályos szabályozási terv kivonat: 
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