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MEGHiV6

Hajdriszoboszl6 Vdros 0nl<ornr6nyzat6nak MezSgazdasdgi 6s Kornyezetv6delmi Bizottsiiga
soron kovetkez6 til6s6t

202t. ifnius 15-6n 13.ss 6rdt6l tartia.
Az til6s helyszine: Miivel6d6si Krizpont L emeleti tiirgyal6ia, melyre tisztelettel meghivom,

NAPIRT]NDI IAVASLAT:

A K6pvisel6 - testtilet ZOZL. ifnius 17-ei til6s anyag6nak v6lem6nyez6se:

1. Eloterjeszt6s a teleptildsrendezdsi eszkozok M-5/B jehli m6dosit6s6nak elfogad6s6rol.
El_oedq : v6rosi fo epitesz

2. Eloteriesztds a teleptil6srendezdsi eszkozok M-6/B jelrli m6dosit6sdnak (Arnerican Legends
Kft. kezdemdnyezdse) partners6gi lezdrdsdrol is kornyezetivizsg6lat sziiksegessdgdrol.
El6ad6: r,6rosi foepitesz

3. Javaslat az 6llxi hullad6kok l<ezeldsevel kapcsolatos onkormlnyzati rendelet hat6lyon kivtil
helyez6s6re.

EI9Ad9: v6rosfej lesztdsi irodavezeto

Hajdirszobo szlo,202l. j[urius I I .

Kocsis R6bert sk.
MKB elndk
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K6sztilt: Hajd(szoboszld Vdros Onkormdnyzata Mezclgazdasdgi 6s Kornyezetv6delmi Bizottsiiga
(tovdbbiakban: MKB) 2021. jdnius L5 - 6n 13.-0! 6rakor kezd6dott nyilvdnos Ulds6rcjl

Jelen vannak a csatolt jelenl6ti iv szerinti bizottsiigitagok: Kocsis R6bert, t-iarsiinyi lstvdn, Varga Gilbor

Hajdilszoboszl6i Polgdrmesteri Hivatal rdsz(:rdl: Szililgyin6 t,dl Gy6ngyi, B;1rdos llona, Szab6ni Szabri
Mii ria,'Iokai - Ki.ss Giibor

Megh fvottak: Ny6ki lstvd n - t'lajd uszo boszl6i No n pro fit zrt v ez.6rigazgat6

Jegyzdkrinyvvezet6: Dihen lrtin, Molniir Edit Erika

S z ilqgygte_ P d!. Gyp_ney.![41ro sfej] q I zt6 s i i ro d.qve3e.( :

jegyz6konyvvezet6t, Dihen I 16nt.
Bemutatja a bizottsrig tagjainak, a?. uj

l(ocsis R6bert/Ml(B elnqk: Koszonti a Bizottsdg tagjait, a hivatal munl<atdrsa it, az ij bizottsiigi
jegyzcSkonyvvezet(it, Nydki lstvdn vez6rigazgatri urat. Megdllapitja, hogy a tlizottsiig hatiirozatk6pur, ,,
5 bizottsdgitag kozril3 bizottsiigitag van jelen az Lll6sen,
A bizottsiigi meghivd alapjiin, aki a napirendijavaslatol<at elfogadja, l<dzfeltartiissaljelezze.

Az li/l Kll (rliinirislroz;r1.;rlbarr .J l'6 vr::;z r(::;t1) :l igr.,.n l;zav;lzati:rl
Girl.:r:r,) r,:llilr)szi.lrirz;tl r::; iarlrizl<r:rj;is rrrill<lil ellogacl l.a az aliiltbi
h,,r td roza to i. I rozt.r :

!29r.(vr.rs.) ruxs hat

(l(ocsis lltilir,:i l, I i;rr:;;1n\ri |:;iv;irr, r,./ar-llii

r r a p i re n r-1 i j a var.r I it lo l<ii i, ri s il k r:ti r.'. i. l< t-: z 6

Hajdfszoboszl6 Vdros 6nkormiinyzatiinak Mez6gazdasiigi 6s Kcirnyezetv6delmi Bizottsiiga a 2021.
jrinius 15 - ei ril6s6nek napirendj6t a kovetl<ez6k szerint hatdrozza meg:

NAPIRENDI PONTOK:

L. El6terjesztds a telept.il6srendez6si eszkozok M-5/B jelU m6dositiisdnak elfogaddsd16l.
E_lqiqd-q: vd rosi fddpttdsz

2. El6terjesztds a telepill6srenclez6si eszl<ozol< M-6/Bje lfi m6dositdsiinak (American Legends Kft.
kezdem6nyez6se) partners6gi leziiriis;irril,6s kornyezetivizsgiilat szriks6gess6g616l.
fLcj_adg: vii ros i frld p it6sz

3' Javaslat az iillati hullad6kok kezel6sdvel kapcsolatos onkormiinyzati rendelet hatdlyon kivLil
h e lyez6sdre.

_f:l_qad(- vd rosfej lesztds i i rod a ve zet6

Napirendek megtdrgyaldsa:

1,. El6terjeszt6s a telepiil6srendeztlsi eszl<rizcik M-5/B jelff m6dosit:isdnak elfogadiisii16l.

Igls-a- *-Kfts-Q Ab9ild-6-rL:&SZ: R o v i d e n i s m e rt e t i a z e I d te rj e s z t 6 s t.
f'ogrp-BqUejV-14.1G-eholr, FelmerLilt az elciterjesztds kordbbi megt;irgyal;isa 6s elfogadi{sa l<apcsdn,
hogy a Natura 2000 -'es teruletek rniatt, a kornyezetv6delmi hat6siigok szigor0 l<ovetelm6nyeket
szabhatnak a vdg6hfd megval6sitiisdnak feltdtelekent. Tortdnt e, valamilyen e16re16p6s azota?
Is-l-tai- Ki$ GaLo-ilKsp-it.6sz: Az a kdt c6g, al<ik fenntart6sokkal 6ltek a Nagyhegyes tlttis Kft k6retm6vel
l<apcsolatosan, m;ira miir visszavontiik 6szrev6teleil(et, Ez azdrl tort6nt, mert a beruhdzri a
kornyezetv6delrni szakdrtcj dltal kdszitett munkaanyagot m6r bemutatta, fgy az dvezeti iitsoroldsnak
mdr nincs akadiilya.

Kq$u RgEgr_t/MKgg[6lc-Amennyiben nincs l<6rdes,hozz(tszollts, v6lem6ny , a szavaz|skovetkezik. Aki
az el6terjeszt6s hat;irozatijavaslataival, ds a rendelet mridr:sltalssal egyet6rt az l<6zfeltartiissaljelezze :

AZONOSiI'O : ME 2 l -O 1 /t302 RVENYES: 2006. ll. 01. NAPJ
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22Azt. (vt.ts.) rvlxa na

HajdIszoboszl6 VSros 6nkormSnyzatdnak Mezdgazdasdgi 6s Kcirnyezetv6delmi Bizottsdga

tdmogatja, hogy Hajd(szoboszl6 VSros Kripvisel6-testtilete a 45/2075.(1V.23.) 6nk. hatdrozattal

elfogadott teleptikisszerkezeti terv6t m6dosltsa az elSterjeszt6s mell6klet6t kfpez6

telepii l6sszerkezeti terv leirdssal, 6s tervlappal.

H6sz m6dositiis Rendelet tervezete

il/B. HELyr rplrrsr SZABALYZAT MODOSITASA

H ajd riszo boszl6 Vii ros 6n kormd nyzati K6 pvise l6-testti letri ne k

..1202L.1.....) sz. rendelete a 9/2015.(1V.23.) sz. rendelet6vel j6viihagyott

Helyi Epit6si Szabiilyzat m6dosit6sii16l

Hajdtiszoboszl6 viiros Onl<ormiinyzata K6pvisel6-testrllete az 6pltett kornyezet alakitiisii16l 6s

v6delm616l szolo 1997.6vi LXXVlll. torv6ny 9/8. 5 (2) bekezd6s b) pontjiiban 6s a 62. 5. (6)

bekezd6s6nek 6. pontjdban kapott felhatalmaziis alapjdn, az 6pltett kornyezet alakitdsd16l 6s

v6delm6rdl szolo 1.997. evi LXXVlll. t6rv6ny 6. S (1) bekezd6s6ben 6s a Magyarorszdg helyi

onl<ormdnyzatai16l szolo 2ott. evi CLXXXIX. torv6ny 13. S (1) bekezd6s6nek 1.. pontjdban

meghatiirozott feladatk6reben eljdrva, a telepril6sfejleszt6si koncepci616l, az integrdlt

telepril6sfejleszt6si strat6giS16l 6s a telepUl6srendez6si eszkdzokr6l, valamint egyes

telepLil6srendez6si sajiitos jogint6zmenyekrdl szolo 314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet 28. S (1)

bekezd6s6ben 6s a 42. S (4) meghatiirozott feladatkor6ben eljd16:

- Hajd[-Bihar Megyei Kormiinyhivatal Allami FS6pit6szi lroda
- Hajd0-Bihar Megyei Kormiinyhivatal Hivatal Kdrnyezetv6delmi ds Term6szetv6delmi F6osztdly

- Hortobiigyi Nemzeti Park lgazgat6sdg
- Hajdil-Bihar Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6siig lgazgat6helyettesi Szervezet

Katasztr6fav6del m i Hat6s;igi Szolgii lat (Terti leti Vizv6del m i Hat6siig)
- Hajd[-Bihar Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6siig lgazgat6helyettesi Szervezet

Katasztr6favddel m i Hat6sdgi Szolgii lat (Teriileti Vizugyi Hat6siig)
- Orsziigos Vizi.igyi F6igazgat6sdg
- Tiszdnt(li Viztigyi lgazgat6siig
- Hajd(-Bihar Megyei Katasztr6fav6delmi lgazgat6siig
- Hajd[-Bihar Megyei Kormdnyhivatal N6peg6szs6gugyi F6osztiily
- Budapest F5viiros Korm:inyhivatala Kozleked6si Frjosztdly Utugyi Osztdly
- lnnov;ici6s 6s Technol6giai Miniszterium kozleked6s6rt felel6s helyettes eillamtitkiir
- lnnoviici6s 6s Technol6giai Miniszterium L6giigyi Szal<teriilet
- Hajdil-Bihar Megyei Kormiinyhivatal Kbzleked6si 6s Fogyaszt6v6delmi F6osztdly Utrigyi Osztdly

- Miniszterelnoks6g Oroks6gv6delmi Ugyek6rt FelelSs Helyettes Allamtitkiirsiig
- Hajd[-Bihar Megyei Kormilnyhivatal Epit6sugyi 6s 6roks6gv6delmi F6osztiily

AZONOSITO; ME 2 l-0 l/B02 IIRVENYES: 2006. I l. 0 l. NAPJATOL
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- Hajdil-Bihar Megyei Kormiinyhivatal Elelmiszerldnc-biztonsdgi ds Foldhivatali Fclosztdly F6ldhivatali
Osztiily

- Hajdil-Bihar Megyei t(ormdnyhivatal Agriirutgyi F6osztdly
- Honv6delmi Miniszt6rium Hat6siigi Fdosztilly (honv6rjelemdrt felelcjs miniszter)
- tlajdil-Bihar Megyei Rend6r-f6kapit;inysiig
- Uorsod-Aba[j-Zempl6n Megyei l(ormiinyhivatal Hat6s5gi Fcjosztdly Biinyiiszati Osztiily
- Nemzeti M6dia- 6s Ftirkozl6si l-1at6sdg Ftivatala
- Budapest F6vdros l(ormiinyhivatala N6peg6szs6gugyi F6osztdly Kozeg6szs6gugyiOsztdly

valamint a Korm. rendolet 42. $ (4) szerint e16irt drintett teriileti, teiepriltisi onkormdnyzatok
megl<eres6sdhez b iztosltott v6le m6 nyez6si jogk6 16 be n eljitro:
- Hajdir-Bihar Megye Onl<ormdnyzat Hivatala
- Nagyhegye.s l<ozs6g onl<ormiinyzata
- F.bes kozs6g onl<ormdnyzata
- Hajdilszovdt kozs6g onl<ormiinyzata
- l(aba vdros onkorrniinyzata
- Niidudvar vdros onl<ormdnyzata

tovdbbd a Korm' rendelet zs' $ a) pontjdban a partners6gi egyeztetdsben meghat;irozottak szerint a
partners6gi egyeztetes szereplSivelemdnydnek kikdresdvel, ds a telepu16sfejleszt6si l<oncepci6rdl, azintegrdlt teleptil6sfejleszt6si strategiiSrtil 6s a telepUlesrendez6si eszkozokrcjl, valamint egyes
telepflldsrendez6si sajdtos jogint6zmdnyekrcil szolo 314/2-012. (xt. 8.) t(orm. rendelet a2. g (6) bek.
meghatiirozott feladatko16ben az dllami f66pitdszi hatiisk6rben eljal16 liajdri-Bihar wegyei
l(ormiinyhivatal zdro szakmai v6lem6nydnek kik6r6sdvel a kovetl<ezcjl<et rendeli el:
(Jelen rendelet a m6dositdsra kertil6 e16iriisokat tartalmazza. A m6dosftilssal nem 6rintett elciirdsok
tovdbbra is hatiilyban maradnal<,)

1. S.

A llajddszcrboszl6 Vdros helyi ep(tdsi szabillyzatiirril ds.szabdlyoziisi terv616l sz.olo 0412014. (Vt. 26.)
onkorm;inyzati rendelet (a tovilbbial<ban: nrsz) 2. mell6kletdnek (Belterulet szabdlyozdsi terv6nek)
Ms/B-jel( tertiletegys6gre vonatl<ozo szabdlyoziisa e rendelet l-. mell6klete szerint m6dosul.

3.S.

HeE-z-?., Gi A szabiilyozat melldkleteit kdpezd tervlapok kozitl a ZO2O. evi M.5/u -jel( m6rjositi{ssal
6rintett ,,Sz-2"-1el( (tSeltertileti) szabdlyozdsitervlap jelol6se Sz.-2/ntijeloldsre v;iltozik. A j6vzlhagyiist
kovet6en a tervlapon aitvezetdsre (egybeszerkesztdsre) kerulnek a jelen rendelet megalkotiisilval
egyUtt elfogadott, SZ-2/MSb- jelfi szabiilyozdsi terv tertiletegys69re vonatl<oz6 m6c;osftiisai. Ezt
l(ovet6en a modositdssal irintett teruletegys6gek szabiilyozrisi tervlapja oniill6an mzir nem
hasznii lhat6.

Fentiek alapjiin a t-t6sz.2.S (3) pontja hely6re az aliibbil6p.

(3) A ttisz

a) 1", melldklete az Sz-.7-a/m5 Kulteri)let szobdtyozdsi terv M= i":20 000 szabdlyoz.dsi tervtctp;
b) 2. melldklete az Sz-2/rrt:i Belterulet szabalyozdsi terv M= i": 4 000 szabdlyozdsi tervlap;
c) 3. melldklete az ,,Epitdsi ovezetek el6iriisai,, J.-5 tdbldzat
d) 4. melleklete az ,,orszdgos ds tersdgi ovezetek tehatdrordsa" A,/3 meret(i tervtap

4.5.

AZONOS : ME21-01/802 RVENYES: 2006. 11. 01. NAPJ
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Helg_]"UA$.A rendelet kies,6qzlUl a; ati&bi, ,.eij-j.,,- jettidlta!_dnos gaf.laSggl-_qpiGLgyglelg

yq&lkouguls&XasszaL

321 A. Altal{nos (Gazdasiigi) terri letek

38/A.$

(1) Az dltaliinos gazdasdgi terillet kornyezetre jelent6s hatiist nem gyako116 ipari 6s gazdasiigi

tev6kenysdgi c6lti, toviibbii kereskedelmi, szolgiiltat6 6s raktiir rendeltetes( 6pitmdnyek

elhelyez6s6re szolgdl. Gd-1(Altaldnos gazdasdgi terLllet)

Az iiltaliinos gazdasiigiterr"lleten lakci rencleltet6s nem helyezhet6 el.

A,,G6-1"-ielfi (dltaldnos gazdasiigi) ovezeten belul, szabiilyoziisiterven kijeldlt, szomsz6dos teri.ilet
v6delm6t szolgd16, gazdasdgi epit6si ovezeten beltiliv6d6z6na terrllet6re vonatkoz6 el6irdsok:

a) az egy6bk6nt elhelyezhet6 6pitm6nyek kozUl, irodai- adminisztriici6s, szocidlis, vagy
raktdrozdsi- tiiroliisi c6lti 6pLiletel<, parkol6helyek, 96pjdrm(tdrol6, toviibbii a szomsz6clos
lak6tertlletet nem zavar6 hatdsti a szomsz6dos ,,Gl<sz-Z" 6pit6si ovezetben is megengedett,
gazdasiigi tevd l<e nysdget szolgrl l6 6 pitmd nye k helyezhet6 el.

b) A vddelmi c6l miatti l<orliitozott haszniilatd tertiletrisz legaldbb So%-at zoldterUletkdnt kell
l<ialakltani, ami a telek elSirt z6ldfelulet ardnydba is besziimithat6.

Az dvezet 6pit6sitelkeinel< legnagyobb be6pitetts6gdt, az 6pithet6 homlokzatmagassiig m6rtdk6t,
valamint a tell<el< l<ialakitiisa, rendez6se sordn l<ialal<ithat6 telek legkisebb terLilet6t a HEsz:,
mell6kletdnek 3. tdbldzata tartalmazza,

Az el6kert m6rete 1"0 m6ter, ami csak az 6pit6si hely utca felolim6ret6t (eldkertet)jelolit<i, de ez
kcjtelezcj 6pit6si vonalat nem jelent, mert az 6ptiletet e vonal mogott, az utcavonalt6l szdm(tva,
tetsz6leges tdvolsiigra el lehet helyezni,

(4)

(s)

s.s.

Hdsz .1.-rtte!1dkle!--3-,iAblala! A H6sz ,,Epit6si ovezetek be6pit6s6nel< el6[rdsai" c. 3. mell6klet6nek
,,gazdasiigi6vezetek be6pit6s6nek el6iriisai" c,3. tdbldzata hely6be, e rendelet 2. mell6klete l6p.

6.5,

Ez a rendelet a j6vdhagydsdt kovet6 napon 16p hatiilyba.

l'lajd ilszo bos zlo, 2021,

2. EI6terjeszt6s a teleptil6srendez6si eszkcizrik M-6/8 jel( m6dositiisdnak

Kocsis R6bert/Ml(B elnok:Amennyiben nincs k6rdds, hozzdsz.ol6s, vdlemdny, a szavaziis kovetkezik, Aki
az elSterjeszt6s hatiirozatijavaslatdval, 6s a rendelet m6dositdssal egyet6rt, az l<6zfeltart;issaljelezze:

hozt;r:

Slzozt.tvt.ts,t M arqzAl
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Hajd0szoboszl6 Viiros 0nkormdnyzatiinak Mez6gazdasSgi 6s Ktirnyezetv6delmi Bizottsdga

tiimogatja, hogy

a) Hajdf szoboszl6 Vdros K6pvisel5-testi.ilete a telepiil6srendez6si eszkcizok, M5/B
m6dos(tdsdnak az el6zetes tdj6koztat6 alapjdn a partners6gi egyeztet6s6t lez6rja, 6szrev6tel
hi6nyd ba n tovd bbi int6zked6sre n i ncs szii ksr5g.

b) Hajd(szoboszl6 Vdros K6pvisel6-testtilete a telepiil6srendezrSsi eszkdzdk, M6/B jel(
m6dositds6nak az egyes tervek ill. programok kornyezeti vizsgiilatdrol sz6l6 2/2005.11.77.1
Korm.rendelet 4.S.(2) alapj5n be6rkezett Sllami szervek nyilatkozatainak
figyelembevritekSvel nem tartja indokoltnak krirnyezetivizsgdlat k6szit6s6t.

c) Hajdtiszoboszl5 Vdros K6pvisel6-testtilete k6ri az American Legends Kft-t, hogy az iillami
f66pit6sz k6r6s6nek megfelel6en a tanulmdnyterv6t eg6szitse ki.

Hatiiridd : 2021. jdnius 15.

FelelSs : Ml(B elnok

3. Javaslat az iillati hullad6kok kezel6srSvel kapcsolatos cinkormiinyzati rendelet hatiilyon kivtil
helyez6s6re.

Sziliisvin6 Pdl Gvongvi/vdrosfeileszt6si irodavezet6: A javaslatban r6szletes tdj6l<oztatdst adtak a

formdlis dont6s meghozatald hoz.

Kocsis R6bert/MKB eln6k:Amennyiben nincs k6rd6s,hozzdszolls, v6lem6ny, a szavaziis kovetkezik. Aki
az elSte rjesztdssel egyet erl, az k6zfelta rtdssa I je lezze :

iror1;t:

4/2021. (VI.15,) MKB hatdrozat:

HajdIszoboszl6 V:iros 6nkormdnyzatiinak MezSgazdasiigi 6s Krirnyezetv6delmi Bizotts6ga
tiimogatja, hogy Hajdriszoboszl6 Viiros K6pvisel6-testrilete az Sllati hullad6kok kezel6srivel

kapcsolatos rinkormiinyzati rendelet hatiilyon kiviil helyez6s6rSl sz6l6 javaslatot elfogadja. lrJ*: nenr

kell a hatflytalanito rernrJelet?

Hat:irid6 ;202t.j0nius 15.

FelelSs : MKB elnok

Kocsis R6bert/MKB elnok: Mivel bejelent6s, tdj6koztatds nincs, ez6rt a bizottsdgi i-il6st 13,2Q - kor
bez6 rja,

d'*"\*
Kocsrs Rdbert

MKB elncik

&gj- @:L G\Q.-
Molndr Edit Erika, Dihen lrdn

jkv,vezet6k

k.m.f.
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