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MŰSZAKI  LEÍRÁSA 

 

 

A képviselő-testület a tervezett településrendezési terv módosítását a 6/2023 (I.31.) számú 

önkormányzati határozatával megindította, a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet 2012 

augusztus 6.-án hatályos tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak alkalmazásával. 

Egerszólát község településrendezési tervének jelenleg tervezett módosításához az érvényben 

lévő településfejlesztési koncepciót (TFK) is szükséges módosítani, mivel a tervezett módosí-

tás a településfejlesztés céljaiban pontosítást igényel. (TFK tervezetet lásd.: 1. sz. melléklet) 

 

A településrendezési tervmódosítás fentiek alapján érinti a településfejlesztési koncepciót, és 

a helyi építési szabályzatot, de nem érinti a településszerkezeti tervet, a településszerkezeti 

terv leírását, és a szabályozási tervet. A területek biológiai aktivitásértékének számításáról 

szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 9. számú melléklete alapján a településrendezési 

terv módosításával a település biológiai aktivitás értéke nem változik, nem csökken. 

 

A településfejlesztési koncepció módosítás és a településrendezési tervmódosítás tárgya: A 

településfejlesztési koncepció és a helyi építési szabályzat módosítása, a 16 hrsz-ú 

zöldterületen zöldfelület fejlesztés keretében tó körüli sétány, műtárgyak, fahidak, játszótér, 

tűzrakóhely, padok és fedett pihenő kialakítása, valamint a 31 hrsz-ú különleges sport 

területen fedett szabadtéri színpad és esőbeállók elhelyezése céljából. Ennek érdekében 

módosítandó a 31 hrsz-ú, különleges sport terület (továbbiakban: sportolási célú különleges 

terület) szabályozási előírása, a zöldterület szabályozása megfelel, nem szükséges módosítani. 

 

A tervezett módosítás során nem változik a sportolási célú különleges terület kiterjedése, és a 

szabályozási terven feltüntetett beépítésre vonatkozó paraméterek sem, a helyi építési 

szabályzatban bővül a területen elhelyezhető épületek köre. Az építési övezetekben 

betartandók a magasabb színtű jogszabályok által előírt környezetvédelmi követelmények. (A 

helyi építési szabályzat módosítás tervezetét lásd a 2. számú mellékletben) 

 

A településrendezési tervmódosítás összhangban van Magyarország és egyes kiemelt térsége-

inek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel. (továbbiakban: OTRT): 
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A település területén lévő erdőgazdálkodási térség legalább 85 %-a erdőterület övezetbe, a 

mezőgazdasági térség legalább 85 %-a pedig mezőgazdasági övezetbe került besorolásra. Az 

építmények által igénybe vett térség az adott építmény jellege szerinti települési terület-

felhasználási egységbe került besorolásra, jelenlegi módosításnál változtatás nem tervezett. 

Az országos ökológiai hálózat területeit ezen módosítás nem érinti. 

 

    
 

Az OTRT alapján a település területén kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 

világörökségi és világörökségi várományos területek övezete által érintett terület, illetve 

honvédelmi és katonai célú terület övezete által érintett terület nem található. 

 

 

 

 

 
     

Az erdők övezetét ezen településrendezési tervmódosítás nem érinti. A település területét 

érinti az OTRT országos kerékpárút törzshálózat tervezett nyomvonala, amelynek elhelye-

zésére a hatályos településrendezési terv az Egerszalók-Verpelét összekötő út mentén adott 

javaslatot. A 31 hrsz-ú ingatlan különleges sport területbe tartozik, változtatás nem tervezett. 
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Heves Megye Területrendezési Tervéről szóló 5/2020 (V.7.) önkormányzati rendelet alapján a 

módosítással érintett sportolási célú különleges terület (Egerszólát, 31 hrsz) a települési térség 

területfelhasználási területbe tartozik : 

 

 

A Heves Megyei Területrendezési terv alapján a módosítással érintett sportolási célú 

különleges terület nem tartozik az ökológiai hálózat magterületébe, ökológiai folyosójába, 

vagy pufferterületének övezetébe : 

A Heves Megyei Területrendezési terv alapján a módosítással érintett sportolási célú különleges 

területet és a település területét sem érinti a kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete, a jó 

termőhelyi adottságú szántók övezete, az erdőtelepítésre javasolt terület övezete, a 

világörökségi és világörökségi várományos terület övezete, a vízminőség-védelmi terület 

övezete, a nagyvízi meder övezete, a VTT-tározók övezete, illetve a honvédelmi és katonai célú 

területek övezete. 



- 4 - 

A Heves Megyei Területrendezési terv alapján a település területét érinti az erdők övezete és a 

tájképvédelmi terület övezete, de módosítással érintett sportolási célú különleges terület nem 

érintett. 

 

erdők övezete :              tájképvédelmi terület övezete: 

A Heves Megyei Területrendezési terv alapján a település területét, és a módosítással érintett 

sportolási célú különleges területet sem érinti a rendszeresen belvízjárta terület övezete, a 

földtani veszélyforrás terület övezete. 

 

A település területét érinti az ásványi nyersanyagvagyon övezete, de a módosítással érintett 

sportolási célú különleges területe e tekintetben nem releváns: 
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A Heves Megyei Területrendezési terv alapján a település területét érinti a borszőlő 

termőhelyi kataszter terület övezete, de a módosítással érintett sportolási célú különleges 

területet nem tartozik ezen övezetbe: 

 

 
 

A Heves Megyei Területrendezési terv alapján a település területét nem érinti a magas 

természeti értékű övezet, az összenövéssel érintett települések övezete, a Tisza-menti együtt-

működés övezete és a vízeróziónak kitett terület övezete. 

 

 
 

A sportolási célú különleges építési övezet a település beépítésre szánt területében található. 
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Az elmúlt évtizedekben ezen sportolási célú különleges terület sportrendezvényeknek illetve 

egyéb közösségi rendezvényeknek adott otthont, sportpályákkal, és időnként ideiglenes 

színpad valamint rendezvény sátrak felállításával, ezért az üzemeltetése során a meglévőnél 

nagyobb, határértéket meghaladó hulladék, zaj-, illetve légszennyező anyag nem keletkezik, 

pontforrás nem létesül. 

 

A tervezett fedett szabadtéri színpad és esőbeállók építése a talajt, a felszíni és felszín alatti 

vizek mennyiségét és minőségét, illetve a környezeti elemek vagy azok rendszerének védelme 

érdekében kijelölt védelmi övezeteket és védőterületeket nem érint. A módosítással érintett 

sportolási célú különleges terület természetvédelmi területet nem érint. 

 

A sportolási célú különleges terület vizeket, azok medrét és partját, egyéb víztartó 

képződményeit, a vizek áramlási viszonyait, a jogszabályban meghatározott parti sávot, 

hullámteret, a fakadó és szivárgó vizes területeket, a vízkivételi művek által igénybe vett vagy 

arra kijelölt vízbázisok védőterületét, a védősávját nem érinti. 

 

A tervezett fejlesztés új, településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat 

kiépítését nem teszi szükségessé, a kialakult közlekedési rendszerben változtatás nem 

tervezett, a terület közvetlenül az Árpád utcai önkormányzati közútról megközelíthető. 

 

A településrendezési terv módosítása a tájképben kedvezőtlen változást nem jelent, az épített 

és természeti környezet harmóniáját a fenti kis mértékű változtatások nem befolyásolják 

hátrányosan. 

 

 
 

   sportolási célú különleges terület 
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A településrendezési tervmódosítás a település vízellátási-, szennyvízelvezetési-, csapadékvíz 

elvezetési-, gázellátási-, és hírközlési hálózatát nem érinti, ezért a településrendezési terv 

módosításhoz ezen közműveket érintő tájékoztatási munkarészre nem volt szükség. 

 

A sportolási célú különleges terület közüzemi vízellátása, szennyvíz elvezetetése, elektromos 

energia ellátása és földgáz ellátása biztosított. A csapadékvíz a meglévő önkormányzati közút 

csapadékvíz elvezető nyílt árok rendszerébe bevezethető, szükség szerint csapadékvíz 

befogadói nyilatkozattal. Vezetékes hírközlési hálózat építési igény nem jelentkezett. 

 

 
 

A meglévő sportolási célú különleges terület meglévő sportolást és rendezvényeket kiszolgáló 

használata nem indokolja környezeti hatásvizsgálat lefolytatását, a meglévő és továbbra is 

változatlan terület felhasználás környezeti hatása szintén nem változik, ezért környezeti 

értékelési eljárás vélelmezhetően nem szükséges. 

 

Mátramindszent, 2023 február 

 

          
         U s á k    T i b o r 

        Vezető településrendező tervező 

         TT/1-12-0071  

          (ARCHITECHTON  ÉPÍTÉSZ  KFT.) 



1. számú melléklet: 

 

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ KIVONAT 

 

(javasolt pontosítások kiemelve) 

 

 

 

 

„(3)  rövid távon elérendő célok: 

 

a)  Bővíteni kell a településen a sportolási és szabadidős lehetőségeket 

teniszpálya, aszfaltozott kosárlabda, kézilabdapálya építésével. 

 

b)  A település lakóterületeinek közterületein játszótereket és pihenő 

parkokat kell kiépíteni. 

 

c)  A sportlétesítményekben programokat kell szervezni a fiatalok, a 

családok és az idősek részére, a különleges sport területen fedett 

szabadtéri színpad és esőbeállók építésével. 

 

d)  Elő kell segíteni az önszerveződő különböző érdeklődési területű 

csoportok, egyesületek megalakítását, működési feltételeinek 

kialakítását. 

 

e)  A kulturális örökség ápolása érdekében a közösségi házban, vagy 

egyéb önkormányzati tulajdonú épületben helyet kell biztosítani 

önszerveződő civil szervezetek, hagyományőrző együttesek, 

csoportok működéséhez, a gyerekek néptánc oktatásához. 

 

f)  Óvoda, iskola udvarán szabadtéri játékok építése. 

 

g)  Intézmények udvarán, környezetében zöldfelületek fejlesztése, gon-

dozása, a Békás-tónál lévő zöldterületen sétány, játszótér, tűzra-

kóhely, padok, fedett pihenő, fahidak, stég, műtárgyak építése. 

 

h)  A településen teleház kialakítása és működtetése.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet: 

 

 

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KIVONAT 

 

(javasolt pontosítások kiemelve) 

 

 

 

„16. § 

Ks 

SZ 5 

5,5 K 

sportolási célú különleges építési övezet előírásai 

(1) Az építési övezet építési telkein a sportolást, illetve az egyéb szabadidős (és kulturális) 

tevékenységeket kiszolgáló építmények (pl: fedett szabadtéri színpad, esőbeálló, stb.) 

helyezhetők el. 

(2) Az övezetben a beépítés módja: szabadonálló 

(3) A kialakítható legkisebb telekterület: kialakult telekterület 

(4) A beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 5 % 

(5) A megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,5 m 

(6) Az építési telek csak teljes közművesítettség esetén építhető be. 

(7) A megengedett legkisebb zöldfelület: 40 % 

(8) A terepszínt alatti (épülettől különálló) építmények alapterülete legfeljebb a telek 

területének 3 %-a lehet.” 

 

 

„VI. FEJEZET 

KÖRNYEZETVÉDELEM 

 

LEVEGŐTISZTASÁGVÉDELEM 

37. § 

 

(1) A település közigazgatási területén kizárólag olyan tevékenységek folytathatók, olyan 

létesítmények helyezhetők el, melyek a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez 

kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM 

rendelet által meghatározott kibocsátási határértékeket nem haladják meg.  
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(2) Lakóövezetben csak olyan gazdasági tevékenység folytatható, amely nem jár jelentős 

légszennyezéssel, illetve amely tevékenység során nem keletkezik felületi légszennyező 

forrás. Ezen övezetben telepengedélyhez kötött, illetve bűzös tevékenység sem folytatható. A 

belterületben légszennyezéssel járó tevékenység ( pl.: fafűrészelés ) nyílt téren nem 

engedélyezhető, autófényező tevékenység egyáltalán nem végezhető. 

(3) A település területén kommunális és ipari hulladékot égetni tilos, betartandó továbbá a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet. 

 

ZAJ ÉS REZGÉS ELLENI VÉDELEM 

38. § 
 

(1) A zaj és rezgés elleni védelem szempontjából csendes övezetbe tartozik a település (Kt) 

temető különleges területe. 

(2) A település közigazgatási területén a zajt kibocsátó létesítmények működése során az 

alábbi megengedett legnagyobb „A” hangnyomás szintet be kell tartani: 

Területi funkció Megengedett egyenértékű „A” 

Hangnyomás szint (dB )   Nappal (6-22 h )  Éjjel ( 22-6 h ) 

__________________________________________________________________ 

Csendes övezet      45    35 
 

Lakóterület       50    40 

(3) A település közigazgatási területén betartandó egyéb zaj és rezgésterhelési határértékeket a 

27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM. együttes rendelet szabályozza. 

(4) A zaj és rezgés elleni védelem érdekében bármilyen zajt kibocsátó létesítmény csak abban 

az esetben üzemeltethető, vagy építhető, illetve bármilyen tevékenység csak abban az esetben 

folytatható, ha az okozott zaj mértéke a fenti rendelet szerinti határértéket nem haladja meg. 

Betartandó továbbá a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 

284/2007. (VII.21.) Korm. rendelet. 

(5) Az országos mellékutak, valamint a települési gyűjtőutak mentén a telkek előkertjében 

javasolt a növényzet telepítése zajcsökkentés és levegőtisztaság védelmi okokból. 

 

FÖLD ÉS VÍZVÉDELEM 

39. § 
 

(1) A szennyvízcsatorna-hálózat új szakaszának kiépítéséig az azzal nem rendelkező 

külterületen új építményt csak a műszaki és környezetvédelmi követelményeknek megfelelő - 

a településekről származó szennyvizek szennyvíztisztító kisműtárgyai és kisberendezései 

létesítési feltételeiről szóló MI-10-127/9-84 előírásait is figyelembe vevő - vízzáróan 

megépített szennyvízgyűjtő akna létesítésével lehet használatba venni. A szennyvíztárolók 

engedélyezett módon történő használatát folyamatosan ellenőrizni kell. 
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(2) A meglévő, illetve az új közcsatorna-hálózatra történő rákötés kötelező, a korábbi 

közműpótlók egyidejű, szakszerű megszüntetésével. Új közműpótló szennyvíztároló ezt 

követően nem építhető a közcsatorna-hálózattal ellátott területen. 

(3) A kommunális és technológiai eredetű szennyvizet tilos az élővizekbe, felhagyott kutakba, 

csapadékelvezető árkokba és csatornákba bevezetni illetve gyűjteni, vagy a talajba elhelyezni, 

talajra kilocsolni, illetve a telken kívülre szabálytalanul kivezetni. A természetes vizek, 

patakok vízminőségének megőrzése érdekében a területen fekvő ingatlanokon talajjavításra 

csak érett komposztot vagy tőzegterméket lehet használni. Valamennyi vízelvezető árokba, 

patakba növényvédőszer, szerves vagy műtrágya bejutását, bármilyen hulladék elhelyezését 

meg kell akadályozni. 

(4) A felszíni vizek elvezetését biztosító nyílt árokhálózatot ki kell építeni és fenntartásáról 

folyamatosan gondoskodni kell. A település belterületét lökésszerűen elárasztó csapadékvizek 

felfogására záportározókat kell létesíteni. 

(5) Betartandók továbbá a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm 

rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII.21.) Korm. 

rendelet, továbbá a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. 

rendeletelőírásai. A 27/2004 (XII.25.) KvVM. rendelet alapján a település B szennyeződés 

érzékenységi besorolású. 

(6) A termőföld használó – választása szerint – köteles a termőföldet művelési ágának 

megfelelő termeléssel hasznosítani, vagy a termelés folytatása nélkül a talajvédelmi 

előírásokat betartani. Az erózió által veszélyeztetett területen a termőréteg megóvását fokozó 

művelési eljárásokat kell alkalmazni, a nitrátérzékeny mezőgazdasági területeken a jó 

mezőgazdasági gyakorlat szabályait be kell tartani. 

 

HULLADÉKÁRTALMATLANÍTÁS 

40. § 
 

(1) Települési kommunális, illetve veszélyes és ipari termelési hulladékot csak szervezett 

szemétgyűjtéssel az e célra kijelölt kistérségi regionális lerakóhelyen szabad elhelyezni. 

(2) A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 

255/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet előírásai betartandók. 

(3) Tilos a hulladékok illegális lerakása és égetése, valamint a veszélyes hulladék kommunális 

hulladék közé juttatása. A felszámolt kommunális hulladéklerakót és a véglegesen felhagyott 

külszíni anyagnyerő hely területét a vonatkozó jogszabályok betartásával rekultiválni kell. 

 

VÉDŐTÁVOLSÁGOK 

41. § 

 

(1) A település igazgatási területén lévő patakok valamint az egyéb vízfolyások mindkét 

partján, a partéltől számított 6-6 méter szélességben fenntartási területsávot kell biztosítani, 

ezen belül állandó építmény nem létesíthető. 
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(2) A közművek és védőidomaik szakági szabványokban meghatározott védőtávolságait, 

védősávjait és védőterületeit - tekintettel a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet előírásaira is - a 

beépítésnél figyelembe kell venni. 

(3) A temető szabályozási terven feltüntetett 30 m-es védőtávolságát be kell tartani, ezen belül 

csak urnahelyes temetkezés engedélyezhető, új lakóterület csak 30 m-nél távolabb létesíthető. 

(4) A településen építendő állattartó építmények és melléképítmények elhelyezésére 

vonatkozó védőtávolságokat Egerszólát község Önkormányzata Képviselőtestületének az 

állattartásról szóló rendelete szabályozza. 

 

EGYÉB ELŐÍRÁSOK 

42. § 
 

(1) Az újonnan létesítendő, illetve működő, a környezetet terhelő beruházások esetében 

betartandók a 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet előírásai. 

(2) A szennyvízcsatornába vezetett szennyvíz minőségére vonatkozóan a 28/2004. (XII.25.) 

KvVM. rendelet előírásait kell betartani. 

(3) A település szükséges tűzoltóvíz ellátását biztosítani kell. Közterületen építményt 

elhelyezni csak a tűzvédelmi előírások betartásával lehet. 

(4) A magasságkorlátozással terhelt ingatlanok felsorolását és a magasságkorlátozás mértékét 

a helyi építési szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza. 

(5) A lejtős térszínen történő beavatkozások (bevágás, építés, stb.) felszínmozgás 

kialakulásával járhatnak. Ilyen esetekben javasolt a talajmechanikai és geotechnikai vizsgálat 

elkészítése. 

(6) A szabályozási terven feltüntetett felszínmozgásos területen, illetve alápincézett területen 

építményt elhelyezni csak a vonatkozó jogszabály alapján elkészített geotechnikai 

dokumentáció (szakvélemény) alapján lehet. 

(7) A bányatelekkel fedett ásványi nyersanyag lelőhely területén csak az illetékes 

Bányakapitányság és a bányatelek jogosultjának (kezelőjének) hozzájárulásával lehet 

építményt elhelyezni. 

(8) A bányatelekkel még nem fedett, szabályozási terven feltüntetett megkutatott ásványi 

nyersanyaglelőhely területén csak a Magyar Geológiai Szolgálat illetékes hivatala és a terület 

kezelőjének hozzájárulása esetén lehet építményt elhelyezni. 

(9) A mélyfekvésű területek beépítése előtt gondoskodni kell a terület feltöltéséről és 

megfelelő tömörítéséről, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséről és a közeli 

folyóvizek (patakok) szabályozásáról. A feltöltés csak nem szennyező anyaggal történhet. 

Beépítés előtt talajmechanikai szakvélemény szükséges. 

 

(10) Betartandók továbbá a környezetvédelemmel kapcsolatos …………..………… 

(államigazgatási szervek által tájékoztatási szakaszban javasolt egyéb) 

jogszabályok” 


