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TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA
Jászkisér Város Ö kor á yzata a
/
. (XII. 20.) Kt. határozatával kie elt fejlesztési területté yilvá ította a
Jászkisér Város városközpo tjába lévő 977/1, 977/2, 978, 979/2, 982, 986, 989, 994, valamint 1069/2 hrsz.-ú
i gatla okat. A kijelölés i doka az Ö kor á yzat által a területe tervezett többrétű fejlesztési elképzelések
egléte. A kie elt fejlesztési területté yilvá ított i gatla ok az alábbi ábrá láthatók.
KIEMELT FEJLESZTÉSI TERÜLET

Forrás: Álla i alapadatok.
Kie elt terület drapp kitöltéssel jelölve.

Jelen ódosítás az Ö kor á yzat által kijelölt kie elt fejlesztési terület dö tőe egyetle i gatla át éri ti. A
továbbiakba a
hrsz.-ú i gatla területét teki tjük tehát tervezési terület ek, ely az alábbiakban kerül
be utatásra.
TERVEZÉSI TERÜLET

Forrás: Álla i alapadatok.
Tervezési terület piros égyzetvo allal jelölve.
A tervezési terület a 978 hrsz.-ú ingatlan tervezett
területére terjed ki.
A kie elt fejlesztési területe
a hatályos
településre dezési eszközök ódosítása az alábbiakat
foglalja agába :
• Építési övezet hatályos telekállapothoz való
igazítása.
• Fejlesztés
egvalósításához
szükséges
beépítési para éterek egtere tése.
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ELŐZMÉNYEK
Makove z I re születésé ek . évfordulójára
. ove er . jele t eg a Makove z I re élet űvé ek
go dozásáról szóló
/
. (XII. . Kor . határozat, el ek kereté e a Mag ar Kor á
a agi
tá ogatást újt az ország a található Makovecz-épületek felújítási, érték egőrzési feladataihoz.
A Makove z I re élet űvé ek go dozásáról szóló
/
. XII.
. Kor . határozat végrehajtásával
összefüggő eg es i tézkedésekről szóló 1748/2017. (X. . Kor . határozat . elléklete evesíti Jászkisér Város
Művelődési házát, i t a felújításhoz tá ogatás a részesülő épületet.
Jászkisér Város Ö kor á zatá ak eg ízásá ól a VÁTI Városépítési Kft. készíti Jászkisér város településre dezési
eszközei ek – 320/2017. (XII. 20.) Képviselő-testületi határozattal kiemelt fejlesztési területté
ilvá ított –
részterületé elül, a 978 hrsz.-ú i gatla területére szóló ódosítását.
A feladat Jászkisér Város a 10/2008. (V. 16.) ö kor á zati re delettel jóváhag ott, tö
építési sza ál zatá ak és sza ál ozási tervé ek ódosítására szólt.

ször

ódosított helyi

A településfejlesztési ko ep ióról, az i tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településre dezési eszközökről,
vala i t eg es településre dezési sajátos jogi téz é ekről szóló
/
. (XI. 8.) Korm. rendelet
tová iak a : az Eljr.) 32. §
ekezdése értel é e :
(6) „A településre dezési eszköz eg eztetése tárgyalásos eljárás szeri t törté ik, a e
i e a
településre dezési eszköz készítése vag ódosítása
A) a e zetgazdasági sze po t ól kie elt jele tőségű eruházások egvalósításá ak g orsításáról és
eg szerűsítéséről szóló törvé hatál a alá tartozó üg tárg át képező építési eruházás egvalósítása iatt
indokolt,
b) a Kor á által re delet e kihirdetett veszél hel zet eseté , az éri tett települése a veszél hel zet
következ é ei ek a felszá olása vag a tová i, közvetle ül fe egető veszél hel zet egelőzése iatt
indokolt, vagy
c) a képviselő-testület dö tésével kie elt fejlesztési területté yilvá ított területe , eruházás
egvalósítása iatt i dokolt.”
Tekintettel arra, hogy az Eljr. evesített feltételei közül a képviselő-testület dö tésével kie elt fejlesztési területté
ilvá ítás státusza fe áll, jele
ódosítás eg eztetése az Eljr. 42. § szeri ti tárgyalásos eljárás kereté e
törté ik.
Jászkisér Város Ö kor á zat Képviselő-testülete 9/2017. (IV. 28.) ö kor á zati re deletével dö tött a
part erségi egyeztetés sza ályairól.
Jászkisér Város Ö kor á zat Képviselő-testülete 320/2017. (XII. 20.) Kt. határozatá a
meghozta
Településfejlesztési Dö tését hatál os településre dezési eszközei ek részterületre szóló ódosítására.
Jelen doku e tá ió Jászkisér város településre dezési eszközei ek – az Eljr. 29/A. § szeri ti – partneri
véle é yeztetésre szá t tervezete. A doku e tá ió az Eljr. 42. § 2) ekezdése szeri ti, az Álla i főépítészi
hatásköré e eljáró Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Kor á hivatal végső szak ai véle é ezéséhez összeállított,
az Eljr. követel é ei ek egfelelőe készült anyag.
Jelen doku e tá ió az Eljr. 45. § alapjá , az OTÉK
. augusztus -á hatál os településre dezési tartalmi
követel é ei ek és jel ag arázatá ak fig ele evételével készült.
A tervlapok az álla i alapadatok felhasz álásával, az Ö kor á zat által re delkezésre
alaptérképre készültek.

o sátott digitális
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A/1. RENDELETTERVEZET
Jászkisér Város Ö kor á yzat Képviselő-testületé ek
…/
8. … . … . ö kor á yzati re delete
Jászkisér Város Helyi Építési Sza ályzatáról szóló
10/2008. (V. 16.) ö kor á yzati re deleté ek ódosításáról
Jászkisér Város Ö kor á zat Képviselő-testülete az épített kör ezet alakításáról és védel éről szóló
. évi
LXXVIII. törvé
.§
. po tjá a kapott felhatal azás alapjá ,
az Alaptörvé
. ikk
ekezdés a po tjá a , Mag arország hel i ö kor á zatairól szóló
. évi CLXXXIX.
törvé
.§
. po tjá a és az épített kör ezet alakításáról és védel éről szóló
. évi LXXVIII. törvé
.§
ekezdésé e
eghatározott feladatköré e eljárva,
a településfejlesztési ko ep ióról, az i tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településre dezési eszközökről,
vala i t eg es településre dezési sajátos jogi téz é ekről szóló
/
. XI. . Korm. rendelet
. § szakaszá a iztosított véle é ezési jogköré e eljáró álla igazgatási szervek,
Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Kor á hivatal, Kor á
eg ízotti Ka i et, Álla i Főépítész
Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Kor á hivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Kör ezetvédel i és Ter észetvédel i
Főosztál
Horto ág i Nemzeti Park Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Katasztrófavédel i Igazgatóság
Országos Vízüg i Főigazgatóság
Közép-Tisza-vidéki Vízüg i Igazgatóság
Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Kor á hivatal, Népegészségüg i Főosztál
Budapest Főváros Kor á hivatala
Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Kor á hivatal, Tata á ai Járási Hivatal, Műszaki E gedél ezési és
Fog asztóvédel i Főosztál
Mi iszterel ökség, Kulturális örökségvédele ért és kie elt kulturális eruházásokért felelős álla titkár, Kulturális
örökségvédele ért felelős hel ettes álla titkár
Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Kor á hivatal, Szolnoki Járási Hivatal, Hatósági Főosztál , Építésüg i és
Örökségvédel i Osztál
Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Kor á hivatal, Élel iszerlá - izto sági és Földhivatali Főosztál , Földhivatali
Osztál ,
Hajdú-Bihar Meg ei Kor á hivatal, De re e i Járási Hivatal, Agrárüg i Főosztál , Erdőfelüg eleti Osztál ,
Ho védel i Mi isztériu , ho védel i i iszter,
Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Re dőr-főkapitá ság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kor á hivatal, Hatósági Főosztál , Bá ászati Osztál ,
Ne zeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,
Országos Ato e ergia Hivatal,
az éri tett területi és települési ö kor á zatok: Jász-Nagykun-Szol ok Meg e Ö kor á zata, Jászapáti Város
Ö kor á zata, Jászivá Község Ö kor á zata, Pél Község Ö kor á zata, Tiszasül Község Ö kor á zata,
Jászladá
Nag község Ö kor á zata, Jászalsósze tg örg Község Ö kor á zata, Jásztelek Község
Ö kor á zata,
tová á Jászkisér Város Ö kor á zat Képviselő-testületé ek a part erségi eg eztetés sza ál airól szóló
9/2017. (IV. 28.) ö kor á zati re deleté e evesített part erek véle é é ek kikérésével
Jászkisér Város Helyi Építési Sza ál zatáról a következőket re deli el:
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I. Fejezet
Általános rész
1. §
Jászkisér Város a település közigazgatási területére vo atkozó Helyi Építési Sza ályzatáról és Sza ályozási Tervéről
szóló 0/2008. (V. 16. ö kor á yzati re delete tová iak a : Rendelet) 1. §
ekezdése helyé e az alá i
szöveg lép:
„(3) Jelen rendeletet – a Hazai Térségfejlesztő Zrt.
Budapest, Ló yay ut a . által
. év fe ruár
hó ap a készített – az . sz. ellékletét képező „Jászkisér Belterület Sza ályozási Terv záradékolt,
T- rajzszá ú, M= :6
éretará yú ”- eg evezésű tová iak a : Sza ályozási Terv , vala i t
jele re delet /A. sz. ellékletét képező „Jászkisér város Művelődési ház és kör yezete fejlesztésével
összefüggő Sza ályozási Fedvé yterve M=1:1000”- eg evezésű tervlapokkal együtt kell alkal az i.”
2. §
A Re delet . §-a az alá i po ttal kiegészül.
„8. Külö öző építési övezetek e / övezetek e sorolt i gatla ok összevo hatók. Tö
övezet e sorolt telek kialakítható.”

építési övezet e /

3. §
A Re delet . §
ekezdése helyé e az alá i szövegrész lép.
„
A vegyes terület, eze elül a településközpo t vegyes terület öt építési övezet e tartozik.
Jele: Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4, Vt-5”
A Re delet
„

.§
Vt-5

ekezdés tá lázata az alá
SZ

1000

18

4. §
i sorral kiegészül.
40

60

1,0

10

4,5

7,5

„
5. §
Hatályát veszti a Rendelet 1. sz. ellékletét képező „Jászkisér Belterület Sza ályozási Terv záradékolt, T-2
rajzszá ú, M= :6
éretará yú ”- eg evezésű tervlap, jele re delet . ellékletét képező tervezési
területre vo atkozó or atartal a.
A Rendelet jele re delet .

6. §
ellékletét képező, /A. sz. elléklettel kiegészül.

II. Fejezet
Záró rendelkezések
7. §
Jelen re delet a jóváhagyását követő apo lép hatály a, és a hatály a lépését követő apo hatályát veszti.
Jászkisér, 2018. ………….……

……………………………….
Luká si György
polgár ester

……………………………….
dr. Ádá Mó ika
jegyző
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elléklet a …/

8. … . … . ö kor á yzati re delethez

/A. sz. elléklet
JÁSZKISÉR VÁROS MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖRNYEZETE FEJLESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOZÁSI FEDVÉNYTERVE
M=1:1000
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MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT

A településfejlesztési ko ep ióról, az i tegrált településfejlesztési stratégiáról és a településre dezési eszközökről, valamint
eg es településre dezési sajátos jogi téz é ekről szóló
/
. XI. . Kor . re delet /A. §
ekezdés e foglaltak
alapjá , a egalapozó vizsgálat tarta át, a ak részletezettségét – az előzetese eg eztetettek szerint – Jászkisér város
főépítésze határozta eg.
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B/1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ
. . TELEPÜLÉSHÁLÓZATI ÖSSZEFÜGGÉSEK, A TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉSHÁLÓZATBAN, TÉRSÉGI KAPCSOLATOK
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e relevá s.

. . A TERÜLETFEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKKAL ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓVAL ÉS A
TERÜLETILEG RELEVÁNS MEGYEI, VALAMINT TÉRSÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓKKAL ÉS
PROGRAMOKKAL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e relevá s.
. . A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA
TÉRSÉGI ÖVEZETEK KÖVETELMÉNYEINEK TÁBLÁZATA:
TÉRSÉGI ÖVEZET MEGNEVEZÉSE

Országos övezetek
országos ökológiai hálózat
kiváló ter őhel i adottságú
szá tóterület
jó ter őhel i adottságú
szá tóterület
kiváló ter őhel i adottságú
erdőterület
tájképvédel i sze po t ól
kie elte kezele dő terület
világörökségi és világörökségi
váro á os terület
országos víz i őség-védel i terület
ag vízi eder és a Vásárhel i-terv
tová fejlesztése kereté e
egvalósuló vízkár-elhárítási élú
szükségtározók területe
kie elt fo tosságú ho védel i
terület
Megyei övezetek
agterület
ökológiai fol osó
pufferterület
erdőtelepítésre javasolt terület
ásvá i

ersa agvag o -terület

re dszerese

elvízjárta terület

földta i veszél forrás területe
ho védel i terület

LEHATÁROLÁS ALAPJA:
OTRT TERVLAPJA, VAGY ADATSZOLGÁLTATÁS

A TERVEZÉSI TERÜLETET ÉRINTI, VAGY
NEM ÉRINTI

adatszolgáltatás Horto ágyi Nemzeti Park
igazgatóság)

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI

OTrT tervlapja
OTrT tervlapja
OTrT tervlapja
OTrT tervlapja
adatszolgáltatás Jász-Nagykun-Szolnok
Meg ei Kor á hivatal Hatósági Főosztál
Bá ászati Osztál
OTrT tervlapja
adatszolgáltatás Jász-Nagykun-Szolnok
Meg ei Kor á hivatal Hatósági Főosztál
Bá ászati Osztál
OTrT tervlapja

NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
NEM ÉRINTI
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ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERV OTRT)
Jászkisér város településre dezési eszközei ódosításá ak összha gját a tervezési területet éri tő országos területfelhasz álási kategóriákkal, illetve országos övezetekkel vizsgáltuk.
A tervezési területet kék lehatárolás jelöli.
Forrás: http://gis.teir.hu/re dezes_otrt_trt_ov_2013/

AZ ORSZÁG SZERKEZETI TERVE

Az OTrT szerkezeti tervlapja szeri t a tervezési terület
ha alatti települési térsége fekszik. Országos
jele tőségű közlekedési hálózati, illetve e ergetikai hálózati ele
e éri ti a tervlap szeri t.
Az éri tett országos övezetek lehatárolását az álla igazgatási szervek adatszolgáltatása alapjá po tosítottuk.
ORSZÁGOS ÖVEZETEK
Országos ökológiai hálózat övezete
Az övezet – a Horto ág i Ne zeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása alapjá – a tervezési területet e éri ti.
Kiváló ter őhel i adottságú szá tóterület övezete
A Budapest Főváros Kor á hivatala adatszolgáltatása alapjá az övezet a tervezési területet e éri ti.
Jó ter őhel i adottságú szá tóterület övezete
A Budapest Főváros Kor á hivatala adatszolgáltatása szeri t az övezet a tervezési területet e éri ti.
Kiváló ter őhel i adottságú erdőterület övezete
A Hajdú-Bihar Meg ei Kor á hivatal, De re e i Járási Hivatal, Agrárüg i Főosztál adatszolgáltatása szeri t a
tervezési területet kiváló ter őhel i adottságú erdőterület övezete e éri ti.
Tájképvédel i sze po t ól kie elte kezele dő terület övezete
A Horto ág i Ne zeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása szeri t az övezet a tervezési területet e éri ti.
Világörökségi és világörökségi váro á os terület övezete
Az adatszolgáltatása szeri t az övezet a tervezési területet e éri ti.
Országos víz i őség-védel i terület övezete
Az övezet a település területét e éri ti.
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Nag vízi
eder és a Vásárhel i-terv tová
szükségtározók területé ek övezete
Az övezet a település területét e éri ti.
Kie elt fo tosságú ho védel i terület övezete
Az övezet a település területét e éri ti.

fejlesztése kereté e

egvalósuló vízkár-elhárítási

13

élú

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TERÜLETRENDEZÉSI TERVE (JNSZMTRT)
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TÉRSÉGI SZERKEZETI TERVE

JNSZMTrT – Szerkezeti Terv
– tervezési terület kék vo allal jelölve

JNSZMTrT – Szerkezeti Terv jel ag arázata

A tervezési terület egésze városias települési térségbe tartozik. A tervezési területet a
hálózatok közül eg etle ele se éri ti.

űszaki i frastruktúra

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MEGFELELTETÉSE
Jászkisér város településszerkezeti terve jele
ódosítás kereté e e változik. A településszerkezeti terv térségi
tervekkel való összha gjá ak vizsgálatára éppe ezért e kerül sor. Az éri tettségek vizsgálatát azo a a
tervezési területet éri tő eg ei terület-felhasz álási kategóriákkal, illetve eg ei övezetekkel e utatjuk.
Az alá i adatok az Országos Területfejlesztési és Területre dezési I for á iós Re dszer Téri for atikai
alkal azások – térképi adat ázisok í ű alkal azásá a szereplő értékeket tartalmazza.
A TÉRSÉGI TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK TERÜLETE
kategória
erdőgazdálkodási térség
ezőgazdasági térség
városias települési térség
veg es területfelhasz álású térség
vízgazdálkodási térség
hag o á osa vidéki települési térség

terület
502,26 ha
8906,71 ha
712,36 ha
2642,48 ha
203,34 ha
42,68 ha
Forrás: http://gis.teir.hu/re dezes_j sz_trt/
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Jele tervezési terület csak a városias települési térség meg ei területfelhasz álást éri ti.
ELŐÍRÁSOK A TELEPÜLÉSI TÉRSÉG TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁRA:
„a települési térség ár ely települési területfelhasz álási egység e sorolható” [OTrT 6. § (2) d)]
TÉRSÉGI ÖVEZETEK ELEMZÉSE
Az OTrT át e eti re delkezései szeri t:

/B. § A kie elt térségi és a eg ei területre dezési tervek ek az e törvé
el való összha g a hozataláig a településre dezési
eszközök készítésé él, ódosításá ál az alá i át e eti re delkezéseket kell alkalmazni:
a az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jele tőségű űszaki i frastruktúra-hálózatokat és eg edi épít é eket az e
törvé
ek az MTv.-vel egállapított / – . elléklete, . §
ekezdése, és . §-a előírásai ak alkal azásával, vala i t az
Országos Szerkezeti Terv e
eghatározott tér eli re d fig ele evételével kell kijelöl i; az e törvé
ek az MTv.-vel egállapított
1/1– . ellékleté e
e szereplő, de az Országos Szerkezeti Terv e feltü tetésre kerülő országos jele tőségű űszaki
i frastruktúra-hálózatokat és eg edi épít é eket az Országos Szerkezeti Terv által eghatározott tér eli re d fig ele evételével
kell kijelöl i,
a egyei területre dezési terv e
egállapított térségi területfelhasz álási kategóriáko elül az e törvénynek az MTv.-vel
egállapított . §
ekezdésé ek előírásait kell alkal az i,…
e azokat az országos övezeteket, a elyeket a kie elt térségi és egyei területre dezési terv alkal az, azo a az MTv.
egszü tetett, a településre dezési eszközök készítésé él, ódosításá ál e kell alkal az i,
f azokra az országos övezetekre, a elyeket a kie elt térségi és egyei területre dezési terv alkal az, azo a a rá vo atkozó
előírásokat az MTv. ódosította, a településre dezési eszközök készítésé él, ódosításá ál e törvé y ek az MTv.-vel
egállapított övezeti előírásait kell alkal az i,
g azokat a kie elt térségi és egyei övezeteket, a elyeket a kie elt térségi és egyei területre dezési terv egállapít, azonban
az MTv. egszü tetett, az i po t a foglaltak kivételével a településre dezési eszközök készítésé él, ódosításá ál e kell
alkalmazni,
h azokat a kie elt térségi és egyei övezeteket, a elyeket a kie elt térségi és egyei területre dezési terv egállapít, azonban
a rá vo atkozó előírásokat az MTv. ódosította, a j po t a foglaltak figyele evételével a településre dezési eszközök
készítésé él, ódosításá ál e törvé y ek az MTv.-vel egállapított övezeti előírásaival kell alkal az i,…
l azo új országos, kie elt térségi és egyei övezeteket, a elyeket az MTv. állapított eg, azo a a kie elt térségi és egyei
területre dezési terv e
ég e kerültek alkal azásra, a településre dezési eszközök készítésé él, ódosításá ál e törvé y ek
az MTv.-vel egállapított

Az éri tett övezetek lehatárolását az álla igazgatási szervek adatszolgáltatása alapjá po tosítottuk.
MAGTERÜLET, ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ, PUFFERTERÜLET ÖVEZETE
A tervezési területet – a Horto ág i Ne zeti Park Igazgatóságá ak adatszolgáltatása alapjá – az országos
ökológiai hálózat elemei e érintik.
ERDŐTELEPÍTÉSRE JAVASOLT TERÜLET ÖVEZETE
A Budapest Főváros Kor á hivatala adatszolgáltatása szeri t a kiváló ter őhel i adottságú erdőterület és
erdőtelepítésre javasolt terület övezete e éri tik a tervezési területet.
ÁSVÁNYI NYERSANYAGVAGYON-TERÜLET ÖVEZETE
A tervezési területet Jász-Nagykun-Szolnok
Meg ei Kor á hivatal Hatósági Főosztál
Bá ászati Osztál adatszolgáltatása szeri t
ásvá i ersa ag-gazdálkodási terület övezete
éri ti. A területe található a Jászkisér II. –
szé hidrogén á atelek, így adatszolgáltatás
alapjá éri tettség áll fe .
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FÖLDTANI VESZÉLYFORRÁS TERÜLET ÖVEZETE
Az övezet a település területét e éri ti.
HONVÉDELMI TERÜLET ÖVEZETE
Az övezet a település területét e

éri ti.

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ-MÓDOSÍTÁSA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁVAL NEM JÁR EGYÜTT, ÍGY
A TÉRSÉGI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG VIZSGÁLATA NEM RELEVÁNS.
. . A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVEINEK – AZ ADOTT TELEPÜLÉS
FEJLESZTÉSÉT BEFOLYÁSOLÓ – VONATKOZÓ MEGÁLLAPÍTÁSAI
A tervezési terület Jászkisér város elterületé ek közepé található, a közigazgatási határtól távol esik, ezáltal a
szo szédos települések re dezési tervei e
efol ásolják a településre dezési eszközök jele
ódosítását.
1. . HATÁLYOS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK BEMUTATÁSA
Jászkisér Város Képviselő-testülete a 320/2017. (XII. 20.) Kt. határozattal dö tött a tervezési területre vo atkozó
településre dezési eszköz- ódosítás elkészítéséről.
. . . A hatályos fejlesztési ko ep ió, i tegrált településfejlesztési stratégia vo atkozó egállapításai
Jászkisér Város Képviselő-testülete a 164/2017. (VI. 29.) Kt. határozattal dö tött a Jászkisér Város
Településfejlesztési Ko ep iója
doku e tu elfogadásáról.
A ko ep ió tö te atikus élja és rész élja is kap solódik jele
ódosítás te atikájához, tö ek között:
. Élet i őség javítása
. . Ar ulatfejlesztés
. . . Hag o á os ar ulati ele ek egőrzése
. . . Városreko struk ió erősítése
. Épített kör ezet fejlesztése
. . Városrészek kieg e súl ozott fejlesztése
. . . Városrészközpo t reko struk iója
Jászkisér Város
-ig tartó időszakra szóló I tegrált Településfejlesztési Stratégiája is elkészült, jele leg a
képviselő-testületi elfogadási szakasz a jár. Az ITS egállapításai a Ko ep ióra épül ek, íg az összha g eseté e
is iztosított.
. . . Hatályos településfejlesztési és településre dezési szerződések
Jele TRE ódosítással kap solat a i s érvé
e településfejlesztési, vag településre dezési szerződés.
. . A TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI ELŐZMÉNYEINEK VIZSGÁLATA
. . . A hatály a lévő településre dezési eszközök
Jászkisér Város Településszerkezeti Terve Jászkisér Város Ö kor á zat Képviselő-testülete 81/2008. (V. 13.) Kt.
határozatával került elfogadásra.
A Hel i Építési Sza ál zat a 10/2008. (V. 16.) rendelettel került elfogadásra,
ódosították:
- 13/2009. (VIII. 13.) ör. rendelet
- 15/2009. (IX. 14.) ör. rendelet
- 9/2010. (IX. 13. ör. rendelet
- 14/2011. (VIII. 29.) ör. rendelet
- 18/2017. (XII. . ör. re delet

ajd az alá

i re deletek
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egvalósult ele ek
A hatál os Településszerkezeti Terv szeri t a
tervezési terület az alá i területfelhasz álásba
van besorolva:
- Településközpo t veg es terület

. . A TELEPÜLÉS TÁRSADALMA
. . . De ográfia, épesesség, e zetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság, jövedel i viszo yok,
élet i őség
Jászkisér város lakó épessége
év e 5285 fő volt. Forrás: KSH Helység évtár
Jászkisér városi ra gja és lakó épességé ek szá a alapjá jele
ódosítás tárg a Művelődési ház és kör ezet
fejlesztésével összefüggő területre dezési eszköz- ódosítás a település egésze szá ára fo tos és elére dő él.
Jele TRE ódosítás tárg a és területi kiterjedése kap sá az alá i fejezetek kidolgozása e relevá s:
- 1. . . Tér eli-társadal i rétegződés, ko fliktusok, érdekviszo ok
- 1.7.3. Települési ide titást erősítő té ezők törté eti és kulturális adottságok, társadal i élet, szokások,
hag o á ok, e zetiségi kötődés, ivil szerveződések, vallási közösségek st .)

. . A TELEPÜLÉS HUMÁN INFRASTRUKTÚRÁJA
. . . Hu á közszolgáltatások oktatás, egészségügy st .
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e
. . . Esélyegye lőség iztosítása
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e

relevá s.
relevá s.

. . A TELEPÜLÉS GAZDASÁGA
. . . A település gazdasági súlya, szerepköre
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e relevá s. Ug a akkor
egállapítható, hog a Művelődési ház fejlesztése a település turisztikai vo zerejét öveli, íg – áttételese – a
gazdasági súl erősítéséhez is hozzájárul.
. . . A település fő gazdasági ágazatai, jelle zői
. . . A gazdasági szervezetek jelle zői, fo tosa
eruházásai települést éri tő fejlesztési elképzelése
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. . . A gazdasági verse yképességet efolyásoló té yezők elérhetőség, u kaerő képzettsége, K+F st .
1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kí álat
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezetek kidolgozása e relevá s.

. . AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA, A TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ESZKÖZ- ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE
. . . Költségvetés, vagyo gazdálkodás, gazdasági progra
. . . Az ö kor á yzat településfejlesztési tevéke ysége, i téz é yre dszere
1.1 . . Gazdaságfejlesztési tevéke ység
. . . Foglalkoztatáspolitika
1.10. . Lakás- és helyiséggazdálkodás
. . . I téz é yfe tartás
. . . E ergiagazdálkodás
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezetek kidolgozása e relevá s.

1. . TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, OKOS VÁROS TELEPÜLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e relevá s.

.

. A TÁJI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK VIZSGÁLATA

A tervezési területet a Horto ág i Ne zeti Park
Igazgatóság 2018 ja uári adatszolgáltatása
szeri t se országos ökológiai hálózat, se
Natura
terület, se
tájképvédel i
szempont ól kie elte kezele dő terület nem
éri ti.
A tervezési terület e áll hel i ter észeti
védele alatt.
A tervezési terület üze tervezett erdőrészlettel
e éri tett.
Mag arország földta i alapszelvé ei szeri t a
tervezési terület fol óvízi ho ok rétegen fekszik.
Forrás:
https://map.mbfsz.gov.hu/fdt_alapszelvenyek/)

Forrás: GoogleEarth és földhivatali alaptérkép
Teki tve, hog jele TRE ódosítás tárg a elterülete található, íg a fejezet kidolgozása e
alfejezetek kidolgozásától szi té elteki tü k:
-

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

relevá s, az alá

. Ter észeti adottságok
. Tájhasz álat, tájszerkezet
. . tájtörté eti vizsgálat
. . tájhasz álat értékelése
. Védett, véde dő táji-, ter észeti értékek, területek

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ▪ HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958, 413-0959

i

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖRNYEZETE FEJLESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSA • ÁLLAMI
FŐÉPÍTÉSZI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSÉRE KÉSZÜLT ANYAG •
PARTNERI VÉLEMÉNYEZTETÉSRE SZÁNT TERVEZET • TSZ.: 4425/2017 • 2018. FEBRUÁR HÓ

18

- . . . . tájképvédel i sze po t ól kie elte kezele dő területek
- . . . . e zeti és e zetközi ter észetvédel i oltalo alatt álló vag védele re tervezett terület, érték, e lék
- 1.12.3.3. ökológiai hálózat
- . . . Tájhasz álati ko fliktusok és pro lé ák értékelése

. . ZÖLDFELÜLETI RENDSZER VIZSGÁLATA
. . A települési zöldfelületi re dszer ele ei
1.13.1.1. szerkezeti-, ko di io áló sze po t ól lé yeges vala i t a zöldfelületi karaktert eghatározó ele ek
A tervezési terület kiterjedése kis telek érete
iatt a települési zöldfelületi re dszerhez való satlakozása
eheze értel ezhető. Ug a akkor a Művelődési ház és kör ezete – középület lévé – a szo szédos Ró ai
katolikus te plo
al és a Ju ileu térrel eg ütt városszerkezeti sze po t ól fo tos arculati zöldfelület ek
i ősül.
A tervezési területre vo atkozó, hatál a lévő hel i építési sza ál zat és sza ál ozási terv Jászkisér Város
Ö kor á zata Képviselő-testülete 10/2008. (V. 6. ör. re delete) – az éri tett Vt-4 övezetre – 30%-os legkisebb
kialakíta dó zöldfelületi értéket ír elő.
. . . . zöldfelületi ellátottság értékelése
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e

relevá s.

. . . A zöldfelületi re dszer ko fliktusai és pro lé ái
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e

relevá s.

. . AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATA
. . . Területfelhasz álás vizsgálata
. . . . a település szerkezete, a helyi sajátosságok vizsgálata
Jászkisér
városközpo tja
településközpo t
veg es esorolású, el et falusias lakóterületek
vesz ek körül.
A tervezési terület Jászkisér város városközpo ti
részé található. A területét i de oldalról
településközpo t veg es terület határolja.
N ugat felől a Ró ai katolikus te plo és
kör ezete zöldterület - közkert Z esorolású.

Hatályos TSZT kivágat – tervezési terület piros körrel jelölve

VÁTI VÁROSÉPÍTÉSI TANÁCSADÓ ÉS TERVEZŐ IRODA KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
1085 BUDAPEST, JÓZSEF KRT. 29. ▪ HTTP://VATIKFT.HU/ ▪ E-MAIL: VATIKFT@VATIKFT.HU ▪ TEL.: (+36-1) 413-0958, 413-0959

JÁSZKISÉR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖRNYEZETE FEJLESZTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSA • ÁLLAMI
FŐÉPÍTÉSZI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÉSÉRE KÉSZÜLT ANYAG •
PARTNERI VÉLEMÉNYEZTETÉSRE SZÁNT TERVEZET • TSZ.: 4425/2017 • 2018. FEBRUÁR HÓ

19

1.14.1.2. az ingatlan- yilvá tartási adatok alapjá , ter őföld eseté a űvelési ágak és a i őségi osztályok
A tervezési terület teljes egésze űvelés alól kivett terület az alaptérképi yilvá tartás szeri t.
. . . . eépítésre szá t és eépítésre e szá t területek
A hatályos településszerkezeti terv szeri t a tervezési területe az alá
- Településközpo t vegyes terület Vt .

i eépítésre szá t terület lett kijelölve:

. . . . fu k ió vizsgálat i téz é yi ellátottság, fu k io ális és ellátási kap solatos
A tervezési terület 978 hrsz.-ú i gatla á a földhivatali alaptérkép középületet jelöl.
. . . . alulhasz osított ar a ezős területek
A tervezési terület nem i ősül alulhasz osított ar a ezős területnek.
1.14.1.6. konfliktussal terhelt szlö ösödött, degradálódott terület
A tervezési területre a szlö ösödés és a degradá ió e jelle ző.
. . . A telekstruktúra vizsgálata
. . . . telek orfológia és telek éret vizsgálat
A tervezési terület egyetle tervezett telek ől áll,
ely ek érete 2534,68 m2.
A tervezési területre vo atkozó, hatály a lévő
helyi építési sza ályzat és sza ályozási terv
Jászkisér Város Ö kor á yzata Képviselőtestülete 10/2008. (V. 6. ör. rendelete) – az
éri tett Vt-4 övezetre – 1000 m2-es kialakítható
legkise telekterületet ír elő.

Telek éret vizsgálat – Forrás: alaptérkép – saját szerkesztés

. . . . tulajdo jogi vizsgálat
A tulajdo i lapok adatai alapjá a tervezési terület egésze ö kor á yzati tulajdo

a áll.

. . . Ö kor á yzati tulajdo kataszter
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e

relevá s.

. . . Az épületállo á y és a kör yezet geodéziai fel érése
Jászkisér re delkezik földhivatali alaptérképpel, ezért a fejezet kidolgozása e

relevá s.

1. . . Az épít é yek vizsgálata
. . . . fu k ió, kapa itás
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Az épületek fu k ió szeri ti vizsgálatát az
alaptérkép adatai alapjá végeztük el.
A tervezési területe jele leg 3 d épület
helyezkedik el, ezek i deg ike középület.
A Művelődési ház épületét Makove z I re tervezte
és 1984- e épült fel. A ellette lévő lapos tetős
„úttörő házat” jele leg éptá próbateremnek
hasz álják.
A telek ugati részé az általá os iskola épülete
foglal helyet.

Épületállo á y fu k ió vizsgálata – Forrás: alaptérkép – saját szerkesztés

.

. . . eépítési jelle zők

eépítési

ód, eépítési

érték, sűrűség
A
tervezési
területe
lévő
i gatla
eépítettségé ek értékét az alaptérkép adatai
alapjá vizsgáltuk.
Az ingatlan eépített.
A tervezési területe lévő telek eépítettsége
43,58%.
A tervezési területre vo atkozó, hatál a lévő
hel i építési sza ál zat és sza ál ozási terv
Jászkisér Város Ö kor á zata Képviselőtestülete 10/2008. (V. . ör. re delete) – az
éri tett Vt- övezetre – 50%-os megengedett
leg ag o
eépítettséget ír elő.

Beépítettség vizsgálata – Forrás: alaptérkép – saját szerkesztés

. . . . agasság, szi tszá , tetőido
A hatál os HÉSZ szeri t a tervezési területe a Vt- építési övezet e 4,5 m a megengedett legkisebb, 7,5 m a
megengedett legnagyobb épít é
agasság. A változtatás élja a Művelődési ház és a mellette elhel ezkedő,
lapos tetős épület összeépítése, el ek ered é eké t a Művelődési házhoz illeszkedő új tetőt kap az eddig lapos
tetős épület, egyben eg séges épületké t jele ik eg a két létesít é .
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. . . . településkarakter, helyi sajátosságok: ut akép, térará y, jellegzetes épülettípusok
A tervezési területe részletes településkarakter vizsgálat készítése nem indokolt.
. . . Az épített kör yezet értékei
. . . . településszerkezet törté eti kialakulása, törté eti település ag
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e

relevá s.

. . . . régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület
Budapest Főváros Kor á hivatala Építésüg i és Örökségvédel i, Hatósági, Oktatási és Törvé ességi Felüg eleti
Főosztál , Örökségvédel i Osztál adatszolgáltatása alapjá a tervezési terület régészeti területtel, védett régészeti
területtel és régészeti érdekű területtel e éri tett.
. . . . védett épített kör yezet, a helyi, egyedi ar ulatot iztosító építészeti jelle zők
A – településkép védel éről szóló – 18/2017. (XII. . ö kor á zati re delet . és . ellékletei alapjá a tervezési
terület egésze hel i területi építészeti védele alatt álló településrésze és településképi sze po t ól
eghatározó területe hel ezkedik el.
. . . . világörökségi és világörökségi váro á yos terület
A tervezési terület világörökségi és világörökségi váro á os területtel e

éri tett.

. . . . űe lék, űe lékegyüttes
A tervezési terület ellett – azo kívül – található ró ai katolikus te plo (10643 [5985]) űe léki védele alatt
áll. A tervezési területe
űe lék épület, űe lékeg üttes e található.
A tervezési terület a Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Kor á hivatal Szol oki Járási Hivatal Hatósági Főosztál
Építésüg i és Örökségvédel i Osztál tájékoztatása alapjá a ró ai katolikus te plo
űe léki kör ezeté e
található.
. . . . űe lékvédele sajátos tárgyai: a törté eti kert, te ető és te etkezési e lékhely
A tervezési terület törté eti kerttel, te etővel és te etkezési e lékhell el e éri tett.
. . . . űe léki terület: törté eti táj, űe léki jele tőségű terület, űe léki kör yezet
A tervezési terület űe léki jele tőségű területi, űe léki kör ezeti éri tettségéről a .
űe lékegyüttes fejezet e írtu k.
A tervezési terület törté eti táj területével e éri tett.
. . . . e zeti e lékhely
A tervezési terület e zeti e lékhell el e

. . .

űe lék,

éri tett.

1.14.6.9. helyi védele
A tervezési terület található ró ai katolikus iskola és Kossuth tér . és Művelődés Háza Ju ileu tér . épületek
a – településkép védel éről szóló – 18/2017. (XII. . ö kor á zati re delet . elléklete alapjá hel i eg edi
építészeti védele alatt áll ak.
. . . Az épített kör yezet ko fliktusai, pro lé ái
Az épített kör ezet sze po tjá ól ko fliktus ak teki thető a Makove z I re által tervezett építészeti örökség
részét képező Művelődési ház és a ellette álló lapos tetős építészetileg kevés é értékes épület közötti vizuális,
egjele és eli ko traszt. A ko fliktus feloldása a lapos tetős épület átépítésével valósulhat eg.

. . KÖZLEKEDÉS
A tervezési területet kelet felől a Petőfi Sá dor ut a, dél felől Ju ileu tér, határolja. A tervezési területet közúti
közlekedés éljára szolgáló úthálózat e szeli át.
A űvelődési ház ejárata előtt kerékpártárolók kerültek elhel ezésre, az épület ögötti urkolt felület alkal as
parkolásra.
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közlekedési viszo okat éri tő

. Hálózatok és hálózati kap solatok
. Közúti közlekedés
. Közösségi közlekedés
. . közúti
. . kötöttpál ás
. Kerékpáros és g alogos közlekedés
. Parkolás

. . KÖZMŰVESÍTÉS
Jászkisér város köz űvesítés sze po t ól jól ellátott település. A tervezési terület teljes köz űvesítéssel
rendelkezik.
Jele TRE ódosítás tárg a és területi kiterjedése kap sá az e él részletese közlekedési viszo okat éri tő
vizsgálattól elteki tü k, íg az alá i fejezetek kidolgozása e relevá s:
- . . . Víziköz űvek
- . . . . vízgazdálkodás és vízellátás ivó-, ipari-, tűzoltó-, ö tözővíz, ter álvíz hasz osítás
- . . . . sze vízelvezetés
- . . . . sapadékvíz elvezetés, felszí i vízre dezés
- 1.16.2. Energia
- 1.16.2. . e ergiagazdálkodás és e ergiaellátás villa os e ergia, közvilágítás, gázellátás, távhőellátás és
ellátóre dszerek
- . . . . egújuló e ergiaforrások alkal azása, a kör ezettudatos e ergiagazdálkodás lehetőségei
- . . . . az ö kor á zati i téz é ek e ergiahatéko sági értékelése

ás

. . . Elektro ikus hírközlés vezetékes elektro ikus hálózat, vezeték élküli hírközlési épít é yek
Az elektro ikus hírközlési u karész jogsza ál szeri ti elkészítéséhez szükségessé vált a /
. NMHH re delet
26. §
po tja szeri ti adatszolgáltatás kérése Jászkisér város éri tett területére vo atkozóa . A re delet e lített
pontja szerint:
„rögzíte i kell, hogy a területet éri tőe va -e előkészület e kor á yzati élú, illetve jele tős elhelyezési
igé yel író külö élú elektro ikus hírközlési hálózatfejlesztés, elyek eseté e ezek elhelyezési kérdéseit
is éri te i kell”.
Mi dezek alapjá , az alá i szolgáltatókat kereste eg az Ö kor á zat, el ektől azt kérdezte, hog a ellékelt
tervezési területet éri ti-e alaphálózati ele ük, illetve va -e a területekkel kap solat a a ég ek fejlesztési
elképzelése:
Magyar Telekom Nyrt.
Tele or Mag arország Zrt.
Vodafo e Mag arország Mo il Távközlési Zrt.
DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.
I vitel Távközlési Zrt.
UPC Mag arország Teleko
u iká iós Kft.
A te a Hu gária Mag ar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt.
E ter et Teleko
u iká iós és I ter et Szolgáltató Zrt.
A

egkeresés alapjá az alá i szolgáltatótól érkezett e adatszolgáltatás:
A te a Hu gária Zrt.
„A településre ejeg zett agassági korlátozásokról e tudu k, a te ator ot és eg é haso ló űtárg at e
üze eltetü k, ahog átjátszó állo ást se .
Alépít é hálózattal e re delkezü k, és távlati tervei k között se szerepel il e jellegű hálózatfejlesztés.
Az üzleti szolgáltatásai kat ikrohullá ú ere dezések segítségével iztosítjuk, i dig a pia i igé ek ek
egfelelőe .
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A településre dezési tervhez kikötés élkül hozzájárulu k.”
Magyar Telekom Nyrt.
„Ni s Mag ar Teleko tulajdo ú hálózat a egadott í e . De a Nag TV Kft. üze eltet e régi e átadott
hálózatot a településükö .
. év e az MT N rt. részéről a település egészére vag eg részére vo atkozóa távközlési hálózatfejlesztés
i s előkészület e .
A ódosítás a szereplő területre vo atkozóa észrevételt e teszü k.
A TRT véle é ezésé ek tová i eljárási szakaszá a részt kívá u k ve i, a doku e tá iók egküldését
elektro ikus for á a kérjük.
A tová iak a a település táv eszélő fejlesztésével kap solatos kérdéseket illetőe tová ra is a Hivatal
re delkezésére állu k.”
Externet Zrt.
„Jászkisér területé az E ter et N rt. „ s.a.” űszaki ere dezéseket e üze eltet, i se ek eglévő és
tervezett elektro ikus hírközlési épít é ek se .
Az E ter et Zrt. „ s.a” e kívá részt ve i az eljárás tová i szakaszai a .”
. . KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
A Közép-Tisza-vidéki Vízüg i Igazgatóság az alá i adatszolgáltatást Hiv.sz.: -4/2018) adta:
„Jászkisér város közigazgatási területét a Tisza fol ó e té található Ha i-Tiszasül i árvízszi t sökke tő tározó
6+194 – +
tk közötti töltése éri ti. A tározó a 2.37-es szá ú Laskó – Tisza – Zagyva – Tar a közi ártéri ö lözet
Keleti határvo ala ellett hel ezkedik el.”
A tervezési terület az árvízi tározó területével e éri tett.
„Jászkisér város közigazgatási területét védő árvízvédel i fővédvo alak a
.
Doba-Ka ari árvízvédel i
szakaszhoz tartoz ak. A védel i szakasz értékadó víz ér éje Kisköre alsó található
, fk .”
A tervezési területe árvízvédel i fővo al e halad át.
„A Jászkisér
található.”

hel rajzi szá o illetve a

ak kör ezeté e KÖTIVIZIG kezelése alá tartozó létesít é

Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

„A ódosítás éri ti Jászkisér város . szá ú

nem

Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

-es víz űkútjá ak – fentiekben bemutatott – kijelölt védőido át.
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E ől kifol ólag a ódosítás sorá a 123/1997. (VII. . Kor . re delet . szá ú ellékleté e foglalt
korlátozásokat fokozotta fig ele e kell ve i.
A . szá ú
-es víz űkút védőido -védőterület kijelölő határozatá ak szá a
-11/2012 (Tisza/3403
vksz. . A kút védőido á ak középpo ti koordi átája: EOV X=
588, EOV Y=738
, a védőido horizo tális
vetülete eg
-es sugarú kör.”
Jászkisér település e
i ősül érzéke terület ek a települési sze
víztisztítás sze po tjá ól érzéke
vizek és vízg űjtőterületük kijelöléséről szóló
/
. (XII. . Kor . re delet alapjá .
Jászkisér település felszí alatti víz sze po tjá ól érzéke területe lévő település ek
állapota sze po tjá ól érzéke
területeke levő települések esorolásáról szóló
re delet alapjá .
A tervezési terület

űvelés alól kivett terület, íg átlagos ál jo

felszí i

i ősül a felszí alatti víz
/
. (XII. 25.) KvVM

i őségű ter őföldek e

éri tik.

A légsze
ezettségi agglo erá iók és zó ák kijelöléséről szóló /
. (X. . KvVM re deletet . szá ú
elléklete alapjá Jászkisér város a „ . Az ország tö i területe, kivéve az alá
kijelölt városokat”
légsze
ezettségi zó á a tartozik.
A levegőterheltségi szi t határértékeiről és a hel hez kötött légsze
ező po tforrások ki o sátási határértékeiről
szóló /
. (I. . VM re delet . elléklete alapjá a 10. légsze
ezettségi zó a sze
ezőa ago ké ti
zó a soportjait és ezek levegőterheltségét az alá i tá lázat is erteti.
Sze

yező a yag

10.

Ké -dioxid

F

Nitrogé -dioxid

F

Szé -monoxid

F

Szilárd PM10)

E

Benzol

F

Talajközeli ózo

O-I

PM

As

F

PM10 Kadmium
(Cd)

F

PM10 Nikkel (Ni)

F

PM

F

Arzé

Ólom (Pb)

PM10 benz(a)piré BaP

D

Zó acsoport
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t az alsó vizsgálati küszö öt e haladja
meg.
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t az alsó vizsgálati küszö öt e haladja
meg.
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t az alsó vizsgálati küszö öt e haladja
meg.
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t eg vag tö légsze
ező a ag
teki teté e a felső és az alsó vizsgálati küszö között va .
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t az alsó vizsgálati küszö öt e haladja
meg.
Azo terület, ahol a talaj közeli ózo ko e trá iója eghaladja a élértéket.
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t az alsó vizsgálati küszö öt e haladja
meg.
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t az alsó vizsgálati küszö öt e haladja
meg.
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t az alsó vizsgálati küszö öt e haladja
meg.
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t az alsó vizsgálati küszö öt e haladja
meg.
Azo terület, ahol a levegőterheltségi szi t eg vag tö légsze
ező a ag
teki teté e a felső vizsgálati küszö és a levegőterheltségi szi tre vo atkozó
határérték, az . elléklet . . . . po tjá a foglalt tá lázat – . sorá a szereplő
a agok eseté e a élérték között va .

Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet részletese
kidolgozása e relevá s:

kidolgozása, eg e az alá

i fejezetek

- 1.17.1. talaj
- . . . felszí i és a felszí alatti vizek
- . . . levegőtisztaság és védel e
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- 1.17.4. zaj- és rezgésterhelés
- . . . sugárzás védele
- . . . hulladékkezelés
- . . . vizuális kör ezetterhelés
- . . . árvízvédele
- . . . Fe álló kör ezetvédel i ko fliktusok, pro lé ák

. . KATASZTRÓFAVÉDELEM TERÜLETFELHASZNÁLÁST, BEÉPÍTÉST, BEFOLYÁSOLÓ VAGY KORLÁTOZÓ
TÉNYEZŐK
A Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Katasztrófavédel i Igazgatóság adatszolgáltatása
/
- /
.ált. a
tervezési területet éri tőe az alá iakról tájékoztatott:
„A Jászkisér város Művelődési Ház Jászkisér, Kossuth tér
. /hrsz.:
/ és a kör ezetét éri tőe – a
katasztrófavédele ről és a hozzá kap solódó eg es törvé ek ódosításáról szóló
. évi CXXVIII. törvé
a
tová iak a : Kat. . § . po tja és . §
ekezdése, vala i t a veszél es a agokkal kap solatos súl os
alesetek elle i védekezésről szóló
/
. X. . Kor á re delet a tová iak a : R.
. és . §-ai szerinti
– veszél ességi övezet e került kijelölésre.
A Művelődési Ház a település polgár estere által efogadó hel ek lett kijelölve. Az i téz é
efogadási
kapa itásadata
fő. A város a a fe ti i téz é e kívül ég
d i téz é , összese
férőhell el –
fektető a agok közpo ti készlet ől törté ő iztosítása eseté – áll re delkezésre a efogadási feladatok
végrehajtására. A fe ti szá adatot teki tve, a település ag ságához érte
egfelelő efogadási kapa itással
rendelkezik a Művelődési Ház átalakításá ak időtarta ára is. A e
i e az i téz é a téli re dkívüli időjárási
ese é ekkel összefüggés e
elegedő hel ké t, vag a ári időszak a kli atizált létesít é ké t települési
szi te tervezésre került, úg szükséges eze kapa itások kiváltása.
A evezett épít é felújítása lakosság riasztó eszköz űködését e
efol ásolja.
A felújítással, fejlesztéssel éri tett területe azo osított ko kázati hel szí i s rögzítve ilvá tartásai k a .”
Jele TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet részletese
kidolgozása e relevá s:

kidolgozása, eg e az alá

i fejezetek

- . . Katasztrófavédele területfelhasz álást, eépítést, efol ásoló vag korlátozó té ezők
- . . . építésföldta i korlátok
- 1.18. . . alá á ászott területek, arla gok és pi ék területei
- . . . . súszás-, süll edésveszél es területek
- . . . . földre gés veszél eztetett területei
- . . . vízrajzi veszél eztetettség
- . . . . árvízveszél es területek
- . . . . elvízveszél es területek
- . . . . él fekvésű területek
- . . . . árvíz és elvízvédele
- . . . eg é
- . . . . kedvezőtle
orfológiai adottságok pl. lejtés, falszakadás
- . . . . él ségi, agassági korlátozások
- . . . . tevéke ség ől adódó korlátozások

. . ÁSVÁNYI NYERSANYAG LELŐHELY
A Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Kor á hivatal Hatósági Főosztál Bá ászati Osztál adatszolgáltatása
(JN/HF/BO/112- /
az alá iakat tartal azza:
„Jászkisér város közigazgatási területé
- véde dő földta i értékek, földta i veszél források e is ertek
- a ellékletek szeri ti – a Bá afelüg elet adat ázisá a lévő EOV koordi áták alapjá va ak ilvá tartva
– ko essziós terület és á atelkek találhatóak:
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o Jászárokszállás – szé hidrogé ko essziós terület
o Jászkisér II. – szé hidrogé á atelek
o Pél I. – szé hidrogé á atelek”
Az adatszolgáltatás a
egadott EOV koordi áták térképe való egjele ítése az alá iak a törté t:
A Jászárokszállás – szé hidrogé ko essziós terület a
tervezési területet e éri ti.

Jászárokszállás – szé hidrogé ko essziós terület
Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

A Pél I. – szé hidrogé
területet ne éri ti.

Pél I. – szé hidrogé

á atelek a tervezési

á atelek

Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés
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Jászkisér II. – szé hidrogé

á atelek

Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

A Jászkisér II. – szé hidrogé

Jászkisér II. – szé hidrogé

á atelek

Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

á atelek a tervezési területet éri ti.

. . VÁROSI KLÍMA
Jele TRE ódosítás tartal á ál és

értéké él fogva a fejezet kidolgozása e

relevá s.
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B/2. HELYZETELEMZŐ MUNKARÉSZ
2.1. A VIZSGÁLT TÉNYEZŐK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE
A VIZSGÁLATOK ALAPJÁN A TÉNYLEGES ÁLLAPOTOK ELEMZÉSE, EGYMÁSRA HATÁSUK ÖSSZEVETÉSE, FOLYAMATAIK ELEMZÉSE
A tervezési terület se az OTrT országos, se a JNSZMTrT térségi övezeteivel e éri tett. A tervezési terület
települési térség területére esik. Jele
ódosítás az országos és a eg ei területre dezési tervvel összha g a
készül, a ak elle t e
o d.
Jászkisér város hatál os sza ál ozási terve szeri t a tervezési területet Vt-4 jelű építési övezet éri ti.
A tervezési terület egésze ö kor á zati tulajdo a áll. A tervezési területe háro épület található, el ek
közül kettőt éri t jele
ódosítás. Az épületek hel i eg edi védele alatt áll ak.
A tervezési terület régészeti lelőhell el, illetve űe lékkel e , ug a akkor a Ró ai katolikus te plo
űe léki
kör ezetével éri tett.
A tervezési terület köz űvesített, azonban elektro ikus hírközlés ele ek e éri tik.
B/3. HELYZETÉRTÉKELŐ MUNKARÉSZ
3.1. A HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE, SZINTÉZIS
A TÉNYLEGES ÁLLAPOT ÉRTÉKELÉSE, TOVÁBBÁ A SZÉLSŐSÉGES, A TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETTEL SZEMBEN TÁMASZTOTT ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEKNEK ELLENTMONDÓ, PROBLEMATIKUS TÉMAKÖRÖK KIEMELÉSE. A TELEPÜLÉS ADOTTSÁGAINAK, LEHETŐSÉGEINEK ÉS
A FEJLESZTÉS KORLÁTAINAK ÖSSZEFOGLALÁSA, A TELEPÜLÉS-VESZÉLYEZTETŐ HATÁSOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
FIGYELEMBEVÉTELÉVEL.
SWOT ANALÍZIS
Erősségek
Belterületi fekvés.
Térségi tervek ől adódó korlátozások hiá a.
Ter őföldvédel i éri tettség hiá a.
Ter észetvédel i éri tettség hiánya.
Katasztrófavédel i éri tettség hiá a.
Kör ezeti vizsgálat szükségességé ek hiá a iatt az
eljárás ha ara végződhet.
A kie elt fejlesztési területté ilvá ítása eg szerűsíti
a ódosítási eljárás e etét.
A tervezési területe található i gatla ö kor á zati
tulajdonban van.
Teljes köz űvesítettség.
Makove z I re u kásságát tá ogató
kor á határozat, ö kor á zatot segítő pé züg i
tá ogatás egléte.
Lehetőségek
Városkép látvá á ak alakítása.
A létesít é
elő ök.

ővítésé ől adódó gazdasági, turisztikai

A hel zetértékelést SWOT a alízis for ájá a
alá i fejezetek kidolgozásától elteki tü k:

Gye geségek
Műe léki kör ezeti éri tettség.
Hel i védele alatt álló i gatla ok.

Veszélyek
Művelődési ház fe
költségei.

utattuk e. A

tartásá ak ö kor á zati

ódosítás tartal á ál és

értéké él fogva az

- 3.1.1. A fol a atok értékelése
- . . . A település és kör ezeté ek fejlesztését efol ásoló külső és első té ezők összefoglaló értékelése
- . . . A településfejlesztés és -re dezés kap solata
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3.2. PROBLÉMATÉRKÉP/ÉRTÉKTÉRKÉP
A TELEPÜLÉS PROBLÉMÁINAK ÉS ÉRTÉKEINEK ÖSSZEFOGLALÓJA TÉRKÉPI FORMÁBAN, A TERÜLETI LEHETŐSÉGEK ÉS KORLÁTOK TÉRKÉPI
ÁBRÁZOLÁSA

A

ódosítás tartal á ál és

értéké él fogva pro lé a-, és értéktérkép kidolgozása e

3.3. ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A tervezési területe szegregá iós fol a attal éri tett terület
értéké él fogva az alá i fejezetek kidolgozása e relevá s:

e

található. A

relevá s.

ódosítás tartal á ál és

- . . . településrészek kijelölése, po tos lehatárolása, a lehatárolás i doklása, térképi á rázolása, a lehatárolt
településrészek rövid e utatása
- . . . szegregált, vag szegregá ióval veszél eztetett területek lehatárolása, térképi á rázolása és hel zetele zése
pote iális ak ióterületek
- . . . eg é sze po t ól eavatkozást igé lő területek lehatárolása, térképi á rázolása és hel zetele zése
pote iális ak ióterületek
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ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
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C/1. VÁROSRENDEZÉS
1. . A TERVEZÉSI TERÜLET VÁROSRENDEZÉSI JAVASLATA
TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELHELYEZKEDÉS

Forrás: GoogleEarth – tervezési terület pirossal jelölve

Forrás: Alaptérkép - tervezési terület pirossal jelölve

Hatályos TSZT

Hatályos SZT

Jászkisér város belterületé , a városközpo t a található a tervezési terület. A területet déli és keleti irá
közterületek határolják, északi és ugati irá
ól oktatási i téz é ek hel ezked ek el ellette.

ól

ELŐZMÉNYEK
Makove z I re születésé ek . évfordulójára
. ove er . jele t eg a Makove z I re élet űvé ek
go dozásáról szóló
/
. (XII. . Kor . határozat, el ek kereté e a Mag ar Kor á a agi tá ogatást
újt az ország a található Makove z-épületek felújítási, érték egőrzési feladataihoz.
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A Makove z I re élet űvé ek go dozásáról szóló
összefüggő eg es i tézkedésekről szóló 1748/2017. (X.
Város Művelődési ház felújításá ak tá ogatása.
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/
. XII.
. Kor . határozat végrehajtásával
. Kor . határozat . ellékleté e szerepel Jászkisér

Jászkisér Város Ö kor á zata a 320/2017. (XII. 20.) ö kor á zati határozattal kiemelt fejlesztési területté
ilvá ította a tervezési területet.
Az Archevil Kft. készített vázlattervet, amely a Művelődés ház elletti lapos tetős „úttörő ház” ővítését tetőtéreépítést és a űvelődési házzal törté ő összeépítését, eg ségesítését élozza meg.
Jelen doku e tá ió a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 45. § szeri t az OTÉK 2012. augusztus 6-á hatál os
településre dezési követel é ei ek és jel ag arázatá ak fig ele evételével készül.
A VÁLTOZTATÁS CÉLJA
A kie elt fejlesztési területe a hatál os településre dezési eszközök alá i ódosítása:
•
Építési övezet tervezett telekállapothoz való igazítása.
•
Fejlesztés egvalósításához szükséges eépítési para éterekkel re delkező építési övezet

egadása.

Jelen TRE- ódosítás a
/
. (XI. 8.) Korm. rendelet – a településfejlesztési ko ep ióról, az i tegrált
településfejlesztési stratégiáról és a településre dezési eszközökről, vala i t eg es településre dezési sajátos
jogi téz é ekről –át e eti re delkezései e lehetővé tett tartal i előírások szeri t készül.
TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK
Jele
ódosítás terület-felhasz álás változással e
terület (Vt) esorolásá a
egmarad.

jár, a tervezési terület a jele legi településközpo t veg es

SZABÁLYOZÁSI VÁLTOZTATÁSOK
•
A sza ál ozási vo al tervezett telekállapothoz törté ő igazítása.
•
A hatál os terve közterület e sorolt, a telek részét képező terület építési övezeti esorolásá ak egadása.
•
A tervezési terület egészé ek Vt-5 építési övezet e való esorolása.
A változtatás o á a ár kialakított, á a sza ál ozási terve
ég e átvezetett állapotok kerül ek rögzítésre.
A hatál os telekállapottól kis érték e eltérés vált szükségessé, a el re a eglévő akadál e tességet iztosító
rá pa telke elüli elhel ezhetősége iatt volt szükség.
Hatál os építési övezetek:

1

Építési
övezet
jele

eépítési
ód

min.
telekterület
(m2)

Vt-4

SZ

1000

Építési telekre eghatározott
új telek
új telek
max.
min.
min.
eépített
szélesség
él ség
ség %
(m)
(m)
18
40
50

max
szi tterületi
utató
(m2/m2)
1,0

min.
zöldfelület
(%)
30

Épületre

Építési telekre eghatározott
új telek
új telek
max.
min.
min.
eépített
szélesség
él ség
ség %
(m)
(m)
18
40
60

max
szi tterületi
utató
(m2/m2)
1,0

min.
zöldfelület
(%)
10

min.
ép. a
gasság

max.
ép. a
gasság

4,5

7,5

Javasolt építési övezetek:

1

Építési
övezet
jele

eépítési
ód

min.
telekterület
(m2)

Vt-5

SZ

1000

Épületre
min.
ép. a
gasság

max.
ép. a
gasság

4,5

7,5
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Hel szí rajz, Néptá
Forrás: Archevil Kft.

pró atere
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épület ővítési vázlatterv

Telekalakítási elképzelés
Forrás: Ar hevil Kft.

BIOLÓGIAI AKTIVITÁS ÉRTÉK BAÉ SZINTEN TARTÁSA
Az épített kör ezet alakításáról és védel éről szóló
. évi LXXVIII. törvé
tová iak a : az Étv. . §
pontja kimondja:
„újo a eépítésre szá t területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területé ek iológiai
aktivitás értéke az át i ősítés előtti aktivitás értékhez képest e sökke het,”
Jászkisér Város részterületére szóló településre dezési eszközei ek ódosítása újo a eépítésre szá t terület
kijelölésével nem jár eg ütt, íg a iológiai aktivitásérték szi te tartásá ak igazolása nem relevá s.
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C/2. A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Jele
ódosítás területfelhasz álási
igazolása e követel é .

ódosulást e

ered é ez, íg a területre dezési tervekkel való összha g

C/3. TÁJRENDEZÉS, KÖRNYEZETALAKÍTÁS
. . A TERVEZÉSI TERÜLET TÁJRENDEZÉSI, KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLATA
Jelen TRE ódosítás tartal á ál és értéké él fogva a fejezet kidolgozása e relevá s.
KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS SZÜKSÉGESSÉGE
Jászkisér Város Ö kor á zata az eg es tervek, illetve progra ok kör ezeti vizsgálatáról szóló /
. (I. 11.)
Kor . re delet előírása alapjá kikérte a kör ezet védel éért felelős közigazgatási szervek véle é ét a
kör ezeti vizsgálat lefol tatásá ak szükségességéről, illetve a kör ezeti értékelés tervezett te atikájáról.
Az éri tett közigazgatási szervek az alá i véle é eket adták az előzetes egkeresésre:
Ssz.

Álla igazgatási Szerv*

Állásfoglalás, figyele

evétel

ódja

1a

Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Kor á hivatal
Szol oki Járási Hivatal
Kör ezetvédel i és Ter észetvédel i Főosztál
[Iktatószá : JN-07/61/00226-02/2018.]

„Ter észet- és tájvédel i sze po t ól Jászkisér város
településre dezési tervé ek jele tárg ú ódosítása elle
kifogással e élü k.”
„A egkeresés ellékleteké t egküldött doku e tá iót
átta ul á ozva egállapítottuk, hog kör ezetvédel i és
ter észetvédel i sze po t ól jele tős kör ezeti hatás e
várható, íg …
e
kérjük a kör yezeti vizsgálat
lefolytatását.”

1b

Horto ág i Ne zeti Park Igazgatóság
[Üg iratszá :
-3/2018]

„A jele leg re delkezése re álló adatok és i for á iók
alapjá a tárg i településre dezési eszköz
ódosítással
kapcsolatban kör yezeti vizsgálat lefolytatását nem tartok
szükséges ek.”

1c

Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Kor á hivatal
Népegészségüg i Főosztál
(Iktatószá : JN/NEF /00128-2/2018)

„… rögzíte , hog hatáskörü k e tartozó jogsza ál előírások
szerint a kör yezet vizsgálat szükségessége nem indokolt.”

2b

Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Kor á hivatal
Kor á
eg ízotti Ka i et
álla i főépítész
[Iktatószá : JN/40/00003-2/2018.]

„A re delkezése re álló doku e tu ok, i for á iók alapjá
a településre dezési eszközeik tervezett ódosításá ól …
adódó kör ezeti hatás értékét, a ter észeti, illetve épített
kör ezet eg es ele eire g akorolt eg üttes hatását
fig ele e véve az épített kör yezet védel e sze po tjá ól
nem ítéle olya jele tős ek, a i kör yezeti vizsgálat
lefolytatását te é szükségessé.”

2g

Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Kor á hivatal
Hatósági Főosztál
Bá ászati Osztál
[Iktatószá : JN/HF/BO/112-2/2018]

„Jászkisér város közigazgatási területé … ko essziós terület
és á atelkek találhatóak.”
„A Bá afelüg elet az eljárás tová i szakaszá a részt kívá
venni.”
A kör yezeti értékelés szükségességéről nem nyilatkozik.

2h

Budapest Főváros Kor á hivatala
Népegészségüg i Főosztál
Közegészségüg i Osztál I.
[Hivatkozási szá : -4/2018]

„A város közigazgatási területé
elül ter észetes
gyógyté yező éri tettsége e áll fe , ezért jele eset e
a BFKH véle é ezési lehetőséggel e re delkezik.”

2k

Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Katasztrófavédel i
Igazgatóság
Szá :
/
- /
.ált.

„A Jászkisér város Művelődési Ház és kör ezetét éri tőe
veszél ességi övezet e került kijelölésre.”
A kör yezeti értékelés szükségességéről nem nyilatkozik.
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* A tá lázat a azok a 2/2005. Korm. rendelet 3. szá ú ellékleté e evesített kör ezet védel éért felelős
szervek szerepelnek, melyek a kör ezeti értékelés készítésével kap solat a véle é t adtak.
Az éri tett közigazgatási szervek állásfoglalásával összha g a a kör yezeti vizsgálat elkészítése e vált
szükségessé.
C/4. KÖZLEKEDÉS
. . A TERVEZÉSI TERÜLET KÖZLEKEDÉSI JAVASLATA
A tervezési területet déli és keleti irá
ól közlekedési élú terület határolja Ju ileu tér . A ódosítás országos
jele tőségű közlekedési területre i s hatással.
A változtatás o á a ár kialakított, á a sza ál ozási terve
ég e átvezetett állapotok kerül ek rögzítésre.
A hatál os telekállapottól kis érték e eltérés vált szükségessé, a el re a eglévő akadál e tességet iztosító
rá pa telke elüli elhel ezhetősége iatt volt szükség.
A telek jele legi közlekedési kap solatait a tervezet e éri ti. A eglévő közterületi egközelítés eg arad.
Változásra a parkolás eseté e kerül sor.
PARKOLÁS
Az Ar hevil Kft. által készített vázlatterv d új parkoló szükségességét e líti.
A létesít é
ővítésé ől adódó eg övekedett parkolóhel igé a közterülete kerül iztosításra. Erre azért
kerülhet sor, ivel Jászkisér Város re delkezik parkolási re deleti előírásokkal a közterületek hasz álatáról szóló
16/2013. (XII. . ö kor á zati re deleté e szerepeltetve azokat.
A 16/2013. (XII. . ö kor á zati re delet . elléklete ki o dja:
„ . Létesít é yhez szükséges várakozóhely kialakítása parkoló a e yi e telke elül i s lehetőség
üzlet, orvosi re delő, ve déglátó egység, st . kialakításához sze élygépko si egysége ké t
.
.- Ft.
ÁFÁ-val, ely ől
.
.- Ft-ot az építési e gedély kiadása előtt,
.
.- Ft-ot a hasz álat avételi
e gedély kiadásakor.”
Fe ti előírással teljesül ek az OTÉK . §
ekezdése szeri ti feltételek, el ek az alá iak szeri t kerültek
egfogal azásra:
„
Ha a település adottságai lehetővé vagy szükségessé teszik, a települési ö kor á yzat a település egész
vagy rész területén – a helyi parkolási re delet e sza ályozva – a
ekezdés szeri ti gépjár űvárakozóhelyek parkolók kialakítását a legfelje
-e elüli parkolóház a vagy a közterületek
közlekedésre szá t területe egy részé ek, illetőleg a közforgalo
éljára átadott agá út területe egy
részé ek felhasz álásával az út kezelőjé ek hozzájárulásával
ege gedheti. Ilye esetek e a
várakozóhelyek parkolók
egépítése, tová á azok hasz álata és fe tartása a parkolási re delet e
rögzített feltételekhez köthetők.
A feltételek elle értékeké t a várakozóhelyek parkolók kiépítését, illetőleg a eglévők hasz álhatóságát és
fenntartását:
- parkolóház eseté e legkéső öt éve elül,
- közlekedési területe
egvalósuló várakozóhelyek parkolók eseté e legkéső egy éve elül
iztosíta i kell.”
C/5. KÖZMŰ
. . A TERVEZÉSI TERÜLET KÖZMŰ JAVASLATA
A tervezési terület köz űvekkel való éri tettségét a Megalapozó vizsgálat . . KÖZMŰVESÍTÉS fejezeté e
bemutattuk.
Jele TRE ódosítás sorá köz űhálózat-fejlesztést éri tő ódosítás e törté ik.
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Gázvezeték-hálózat
Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

Sze

vízvezeték-hálózat

Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

36

Középfeszültségű villa ose ergia-hálózat

Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

Ivóvízvezeték-hálózat

Forrás: adatszolgáltatás alapjá saját szerkesztés

C/6. ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉS
. . A TERVEZÉSI TERÜLET ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI JAVASLATA
Az elektro ikus hírközlési u karész jogsza ál szeri ti elkészítéséhez szükségessé vált a /
. NMHH re delet
26. §
po tja szeri ti adatszolgáltatás kérése Jászkisér város éri tett területére vo atkozóa .
A

egkeresés alapjá az alá i szolgáltatótól érkezett e adatszolgáltatás:
A te a Hu gária Zrt.
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„A település területére ejeg zett agassági korlátozásokról e tudu k, a te ator ot és eg é haso ló
űtárg at e üze eltetü k, ahog átjátszó állo ást se .
Alépít é hálózattal e re delkezü k és távlati tervei k között se szerepel il e jellegű hálózatfejlesztés.
Az üzleti szolgáltatásai kat ikrohullá ú ere dezések segítségével iztosítjuk, i dig a pia i igé ek ek
egfelelőe .
A településre dezési tervhez kikötés élkül hozzájárulu k.”
Externet Zrt.
„Jászkisér város területé az E ter et Zrt. „ s.a.” űszaki ere dezéseket e üze eltet, nincsenek eglévő és
tervezett elektro ikus hírközlési épít é ek se .”
Magyar Telekom Nyrt.
„Ni s Teleko tulajdo ú hálózat a egadott í e . De a Nag TV Kft. üze eltet e régi e átadott hálózatot a
településükö .
. év e az MT N rt. részéről a település egészére, vag eg részére vo atkozóa távközlési hálózatfejlesztés
i s előkészület e .
A ódosítás a szereplő területre vo atkozóa észrevételt e teszü k.”
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ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY
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D/1. JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK
A kulturális örökség védel éről szóló
. évi LXIV. törvé hatál os szövegé ek 85/A.§
ekezdése értel é e :
„Örökségvédel i hatásta ul á yt kell készíte i a település településfejlesztési ko ep iójá ak kidolgozása
sorá . Ha a településfejlesztési ko ep ió készítésekor e készült, vagy a re dezés alá vo t területre i s
örökségvédel i hatásta ul á y, vagy va , de az tíz év él rége i, akkor azt a re dezés alá vo t területre el
kell készíte i. Ne kell örökségvédel i hatásta ul á yt készíte i, ha az Étv. . §
ekezdése szeri ti
véle é yezési eljárás a az illetékes álla igazgatási szerv véle é ye szeri t a re dezés alá vo t terület
örökségvédel i sze po t ól e éri tett.”
Jászkisér Város rendelkezik Örökségvédel i Hatásta ul á yal, el
ár iusá a készült a település
egészére, Jászkisér Város Településfejlesztési Ko ep iójával eg ütt. A doku e tu ot a VÁTI Városépítési Kft.
készítette, a régészeti területi szakértők dr. Türk Attila és Vág er Zsolt régészek voltak. A dokumentum, részletes
tartal á ál fogva, eleget tett az örökségvédel i hatásta ul á
al sze e fe álló követel é ek ek.
A
. évi LXIV. törvé
/A. §
ekezdésé e az Étv. . §.
ekezdése szeri ti véle é ezési eljárás
kereté e
ilatkozó illetékes álla igazgatási szerv véle é ezéséhez köti a re dezés alá vo t terület
örökségvédel i sze po t ól való éri tettségé ek eldö tését.
Az Étv. . §
ekezdése a
/
. Kor . re delet településre dezési eszközök véle é eztetésére előírt
eljárásra utal vissza. A tárg alásos eljárás a part erségi eg eztetést követőe közvetle ül a végső szak ai
véle é ezési szakasz lefol tatásával i dul. Előzetes tájékoztatási szakasz e él az eljárás ál i se .
Adatkéréssel fordultu k azo a az éri tett álla igazgatási szervhez, aki az alá iakról tájékoztatott.
A Jász-Nagykun-Szolnok Meg ei Kor á hivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztál Építésüg i és
Örökségvédel i Osztál tájékoztatása [Iktatószá : JN-07/24/00088-2/2018.] szerint:
„A változtatással éri tett terület a Ró ai katolikus te plo
[
]) űe léki kör yezetébe
található.”
Tekintettel arra, hogy a 2016- a a település teljes igazgatási területére készült Örökségvédel i Hatásta ul á
is ertette a űe léki éri tettséget is, jele Településre dezési Eszköz- ódosítás ak nem feladata a
496/2016. (XII. . Kor . re delet alapjá kidolgozott örökségvédel i hatásta ul á y elkészítése.
D/2. ÉRINTETTSÉG RÖGZÍTÉSE
VILÁGÖRÖKSÉG, VILÁGÖRÖKSÉGI VÁROMÁNYOS TERÜLET
Az UNESCO Világörökségi Listája alapjá Jászkisér város világörökség helyszí el nem éri tett.
A Világörökségi Váro á os Hel szí ek Jeg zékéről szóló /
. (VI. . MvM re delet Melléklete alapjá
Jászkisér város világörökségi váro á yos helyszí el nem éri tett.
MŰEMLÉK
A Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Kor á hivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztál Építésüg i és
Örökségvédel i Osztál tájékoztatása [Iktatószá : JN-07/24/00088-2/2018.] szerint:
„A változtatással éri tett terület a Ró ai katolikus te plo
[
]
űe léki kör yezetébe
található.”
RÉGÉSZET
A Jász-Nagykun-Szol ok Meg ei Kor á hivatal Szolnoki Járási Hivatal Hatósági Főosztál Építésüg i és
Örökségvédel i Osztál tájékoztatása [Iktatószá : JN-07/24/00088-2/2018.] alapjá a tervezési terület régészeti
lelőhellyel e éri tett.
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Jászkisér régészeti lelőhelyei

Forrás: Jászkisér Város Örökségvédel i hatásta ul á ya,
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űe léki kör ezete

HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ MŰVI ÉRTÉK
A tervezési terület található ró ai katolikus iskola Kossuth tér . és a Művelődés Háza Ju ileu tér . épületek
a – településkép védel éről szóló – 18/2017. (XII. . ö kor á zati re delet . elléklete alapjá helyi egyedi
építészeti védele alatt áll ak.

Ró ai katolikus iskola épülete

Forrás: saját fotó

Művelődés Háza épülete

Forrás: saját fotó
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Szám: 36600/152-1/2018.ált.
Tárgy:

Művelődési Ház felújításával
és fejlesztésével összefüggő
adatszolgáltatás
Hiv. szám:
10-4/2018.
Ügyintézőjük: Farkas Renáta Judit főépítész
Ügyintéző:
Koós Zoltán tű. szds.
Telefon:
56/516-224

VÁTI Városépítési Kft.
1085 Budapest,
József krt. 29.
Tisztelt Ügyvezető Asszony/Úr!
Értesítem, hogy Jászkisér város polgármestere által, a hivatkozott számon megküldött
adatszolgáltatás kérésre irányuló levelet 2018. január 09. napján kézhez kaptam, amelyben foglaltak
alapján a veszélyességi övezet és polgári védelmi terület vonatkozásában az alábbi tájékoztatást
adom:
A Jászkisér város Művelődési Ház (Jászkisér, Kossuth tér 10. /hrsz.: 978/) és a környezetét érintően
– a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 3. § 32. pontja és 27. § (1) bekezdése, valamint a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: R.) 28. és 29. §-ai szerinti – veszélyességi övezet nem került
kijelölésre.
A Művelődési Ház a település polgármestere által befogadó helynek lett kijelölve. Az intézmény
befogadási kapacitásadata 134 fő. A városban a fenti intézményen kívül még 12 db intézmény,
összesen 790 férőhellyel – fektető anyagok központi készletből történő biztosítása esetén – áll
rendelkezésre a befogadási feladatok végrehajtására. A fenti számadatot tekintve, a település
nagyságához mérten megfelelő befogadási kapacitással rendelkezik a Művelődési Ház
átalakításának időtartamára is. Amennyiben az intézmény a téli rendkívüli időjárási
eseményekkel összefüggésben melegedő helyként, vagy a nyári időszakban klimatizált
létesítményként települési szinten tervezésre került, úgy szükséges ezen kapacitások kiváltása.
A nevezett építmény felújítása lakosság riasztó eszköz működését nem befolyásolja.
A felújítással, fejlesztéssel érintett területen azonosított kockázati helyszín nincs rögzítve
nyilvántartásainkban.
Szolnok, 2018. január 10.
Készült:
2 példányban
Terjedelme: 1 oldal
Kapja:
1) JNSZ MKI Irattár
2) VÁTI Városépítési Kft. (szilvia.paksi@vatikft.hu)

Üdvözlettel:
Matuska Zoltán tű. ezredes
igazgató
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