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Előzmények
A módosítással érintett területek településrendezési szempontú ismertetése
A módosításokkal érintett területek és környezeteinek vizsgálati bemutatása
Javaslat a településszerkezeti terv, valamint javaslat a szabályozás módosítására (a módosítások
szabályozási koncepciója)
A változások (módosítások) infrastrukturális igénye, fejlesztése
A változások (módosítások) környezeti hatásai
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Előzmények
Kállósemjén nagyközség hatályos településrendezési tervét Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat
Képviselő testülete 2004-ben, a szerkezeti tervet a 99/2004.(XI. 24.) számú határozatával, a HÉSZ-t és
a mellékletét képező szabályozási terveket a 18/2004(XI.24.) számú  számú rendeletével fogadta el.
A Szerkezeti tervet a 102/2012.(X.04.), a HÉSZ-t a 10/2012.(X.18.) számú rendeletével 2012-ben már
módosította.
Az időközben jelentkező Önkormányzati és magántulajdonosi fejlesztési elképzelések révén szüksé-
gessé vált a hatályos településrendezési eszközök módosítása.

A Község 2004-ben elkészített és elfogadott, és 2012-ban már több helyen módosított település- ren-
dezési eszközeit 2015-2016-ban, a változtatási igényeket mutatóan, a nagyközség által összeállított
helyekre elkészített és véleményezésre a testület számára megküldött előzetes javaslat alapján,
/kikérve a település lakosságát és a helyi vállalkozások és szervezetek véleményét is/ az érvényes
településrendezési eszközök módosításáról döntött. A beérkezett vélemények és kérések, valamint az
időközben bekövetkezett változások indokolttá tették a település vezetőivel történő többszöri
egyeztetést is, melyekre a legutolsó alkalommal 2016. októberében, majd 2017 januárjában, illetve
márciusában került sor.
A tervek módosításai az alábbi változtatási igények miatt szükséges, melyet a település átadott a terve-
zőknek:

1. Kerékpár út a főút (Kossuth út) mentén, a már a tervezőnek elküldött nyomvonal szerint.
2. Utcanevek nem szerepelnek a szabályozási terven, ezeket pótolni szükséges, néhány utca

átnevezésre került.
3. A Vt (z) építési övezetbe alakítható telkek szélességének, mélységének, területének diffe-

renciálása nem arányos, nem indokolt.
4. Az Lf-1-2 övezetben a jelölt mélység indokolatlanul nagy (70-80 m).
5. A HÉSZ felülvizsgálata, módosítása, lehetőség szerint egyszerűsíteni a szabályozást, az elhe-

lyezhető épületek felsorolása nem mindenütt egyértelmű, a szabályzat terjedelme túl nagy.
6. Az Újszőlőskerti településrészen lévő, kállósemjéni 4002/1., 4002/2., 4003., 4004. és 0352/9.

hrszámú ingatlanokra vonatkozó szabályozási előírások változtatása. A jelenlegi övezeti beso-
rolásból átsorolni olyan övezetbe, mely övezetben legalább 50 db szarvasmarha tartására szol-
gáló épület építése is megengedhető.

7. Az Újszőlőskertben lévő 4163., 4164. és 4165. hrsz-u ingatlanok összevonása után létrejövő
4640 m2 nagyságú területre a meglévő két épület (lakóépület, gazdasági épület) mellé egy 500
m2 nagyságú terménytároló építése a rendezési terv jelenlegi övezeti besorolása miatt nem
lehetséges. A terület Mk övezeti besorolásban van, ahol a telek beépítettsége nem haladhatja
meg a 3 %-ot, és a beépített terület a 300 m2-t, módosítás szükséges.

8. A Péterhalom településrészen lévő 0113/2. hrsz-ú ingatlant lakóövezetből átsorolni Gip gaz-
dasági ipari övezetbe, a tulajdonos itt üvegtörő vállalkozói tevékenységet szeretne foly- tatni.

9.  A Kállósemjén belterületi 1128., 1129., 1105., 1064. hrsz-ámú ingatlanok tulajdonosa egy
gazdasági központot szeretne kialakítani nevezett egybefüggő területeken. Elképzeléseinek a
Kio-mű építési övezet lenne alkalmas, majorok, termelési-feldolgozási célú mezőgazdasági
üzemi sajátos használat, ill. rendeltetési besorolás.

10. Az Újfalúrét külterületi településrészen lévő 0185/58., 0185/31-35. hrsz-ú ingatlanok
tulajdonosa az adott területeket állattartásra szeretné hasznosítani, 300-400 db szarvasmarha
tartása.

11. Az Újfalurét településrészen, a 0179/21. hrsz- ú ingatlan tulajdonosa egy közel 2 hektár
kiterjedésű fóliás zöldség termesztést kíván folytatni, kérdés, hogy a jelenlegi övezeti besorolás
ezt megengedi e.
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12. A Kossuth u. 77. tulajdonosa a meglévő lakóépületet üzletté alakította, Ezen területre előírt
legnagyobb épületmagasság indokolatlanul magas (7,5-9,5 m). A meglévő épületek magassága
kevesebb. A terület övezeti besorolása Vt-z. Az ilyen jellegű előírások indokoltságát célszerű
a település más részein is felülvizsgálni.

13. A Vörösmarty u. 22. szám alatti ingatlan tulajdonosa egy építési teleknek megfelelő
területnagyságot szeretne leválasztani, de a jelenlegi szabályozás (szélesség) miatt nem
lehetséges.

14. Dózsa Gy. u. 22. szám alatti óvoda ingatlanának beépíthetőségi százalékát meg kell vizsgálni,
mivel jelentős méretű épületbővítésre kerül sor.

15. Az övezeti besorolás különbözősége egy utcán belül felülvizsgálandó, például utca egyik oldala
Lf, másik oldala Lke övezeti besorolású, ez több utca tekintetében is vizsgálandó.

16. A HÉSZ-ben az elhelyezhető épületek felsorolása nem egyértelmű, például Lf övezeten belül
csak az  Lf-1 jelűre vonatkozóan van kirészletezve.

17. Külterületi szántó ingatlanok esetében (például Péterhalom) az övezeti besorolás megoszlik
egy ingatlanon belül kétfajta övezeti jelölés van pl. Lf-2 és Má A beépítésnél ez hogyan
realizálódik? Beépítés előtt meg kell osztani?

Kállósemjén, 2016. május 23.

A helyi honlapon, és az Önkormányzatnál tartott további egyeztetéseken még bejelentett egyéb
módosítási javaslatokat:
18. Péterhalom településrészen a lakó, a gazdasági és a mezőgazdasági területek határait ponto-

sítani kell.
19. A tervezett feltáró utakat törölni szükséges.
20. A kertvárosias lakó-falusias lakóterületeket felül kell vizsgálni.
21. A hiteles földhivatali alaptérkép változásait a terven át kell vezetni.
22. A község területén a telkek előírásaiban, a telkek beépítés szempontjából figyelembe vehető

telekrészek módosításában, a tervezett tömbfeltáró utak törlésében, a fejlesztési
elképzeléseinek megvalósításához szükséges kisebb mértékű módosításokról a módosítás
során intézkedni kell.

23. Az  időközben  megtörtént  tv.-i,  országos  rendeletek  szerinti  változásokat  a  HÉSZ-ben  át  kell
vezetni.

Kállósemjén, 2016. október
A módosítások száma és sorrendje a területi összefüggések, és az átfedések miatt a módosítás
során változni fog.
Az Önkormányzat felkérésére a települési területen a központi belterületen, a szabályozásban, a
község területén a telkek előírásaiban, a telkek beépítés szempontjából figyelembe vehető telekrészek
módosításában, a tervezett tömbfeltáró utak törlésében, a fejlesztési elképzeléseinek megvalósításá-
hoz szükséges kisebb mértékű módosításokról van szó.

A község Képviselő testülete a …… /2016.(…… …...) számú határozatában döntött a fejlesztési
elképzelések, így a településrendezési eszközök módosításának megindításáról.
Kállósemjén igazgatási területén belül a településszerkezeti tervet illetve, a Helyi Építési Szabályzat és
a szabályozási terv módosítását igénylő tervezési területek az alábbiak:

I. A szerkezeti tervet és a HÉSZ-t is érintő módosítás
a) Az 5. számú, a 6. számú, a 7. számú, a 8. as számú, a 10-es számú, a 11-es és a 13-as számú

módosítások esetében a településszerkezeti tervet is, a többi módosítási területeken a szer-
kezeti tervet nem, csak a HÉSZ-t és a vonatkozó területekre a szabályozási tervet kell  módo-
sítani.

II. A  jelen  módosítás  során  a  szerkezeti  terv  és  a  szabályozási  tervek  közötti  összhang  is  megte-
remtésre kerül.
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Mivel a változtatások a szerkezeti elemeket is érintik, ezért a Szerkezeti terv, a HÉSZ és a szabályozási
terv módosítását igénylő módosítás válik szükségessé, melyet a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet
szerinti teljes eljárással kívánják módosítani.

A telepítési tanulmányterv célja a településrendezési terv módosítására vonatkozó önkormányzati
javaslat elkészítése.

Az Étv. 30/A. §-a alapján az Önkormányzat egyes, a településrendezési eszközökben rögzített célok
megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett ingatlanon beruházni szándékozóval,
melynek keretében a szerződés tárgya lehet különösen:

- a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása,
- azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi átvállalása, amelyek a
cél megvalósításának:

- előfeltételei - az érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok rendezése vagy megvál-
toztatása, a talaj megtisztítása – vagy

- következményei - a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -, és azok megvaló-
sítása az önkormányzatot terhelné.

A település nem kötött településrendezési szerződést a kérelmezőkkel, annak költségeit is átvállalta.

A településrendezési tervek: a településszerkezeti terv és a szabályozási terv. A telepítési tanulmány-
terv szerint a településszerkezeti tervet a szabályozási tervet, továbbá szükség szerint a HÉSZ előírásait
kell módosítani. A HÉSZ módosítása a tv.-i változások-ból következő kötelező módosításokat jelentik,
melyhez a település vezetőivel történt egyeztetéseken a szövegkörnyezet egyértelműbb, a laikusok
számára is érthetőbb változtatásokat igénylik. A Nagyközség a HÉSZ-ben az OTÉK által előírtaktól
szigorúbb előírásokat nem kíván alkalmazni, a település fejlesztésében fontos ösztönzés miatt sem. A
módosítás a 2012. augusztus 6.-i állapotok figyelembe vételével történik.

Mint a bevezetőben ismertetve lett, a település területére 2004-ben készült településrendezési
terveket 2009-ben, az M3-as autópálya építéséhez szükséges pontosítást jelentő módosítással, majd
2012-ben az érvényes tervnek a felülvizsgálatával egyenértékű módosítások történtek. Az akkori
tervmódosítások során újra megállapításra kerültek a vizsgálatok, a módosítás miatti területeken
pontosan a vizsgálatok eredményeképpen került sor változtatásokra /lásd. vízügyi szakvélemény, OTrT
változása, a beruházások elmaradása, a népesség változásának módosulása…stb./, és megállapításra
került az alátámasztó munkarészek további alkalmazhatósága is. Az érvényes Hosszútávú Település-
fejlesztési Koncepciónak a változtatása sem akkor, sem jelenleg nem válik szükségessé.

2013-ban a településszerkezeti terv 2 helyen, a Hész és a szabályozási tervek 3 területen módosultak.

Jelen módosításoknál az összedolgozásra nem került, de területileg jól lehatárolt érvényes
településrendezési eszközök lesznek figyelembe véve.

A HÉSZ módosítása 2017. októberig további változással fog járni /településképi rendelet készül, illetve
a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásával/, a 304/2012.(XI.8.)-as számú 2016 decemberében
módosult Korm. rendelet kötelező előírásai szerint kikerül majd minden építészeti, településképi és
természeti környezet védelmére és alakítására vonatkozó előírás a rendeletből.
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Az érvényes szerkezeti terv – a módosítás kezdeményezése alapja
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Kállósemjén 2013-ban módosított, a központra érvényes szerkezeti terve

Kállósemjén 2013-ban módosított, Nemeserdő-re érvényes szerkezeti terve
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Kállósemjén Újszőlőskert érvényes szerkezeti terve
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Kállósemjén Péterhalom érvényes szerkezeti terve

Kállósemjén Újfalui rész érvényes szerkezeti terve
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Az érvényes külterületi szabályozási terv – a módosítás kezdeményezések alapja
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Kállósemjén érvényes belterületi szabályozási terv – a módosítások alapja
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Kállósemjén 2013-ban módosított, a központra érvényes szabályozási terve



Kállósemjén TRT módosítás 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 314/2012.(XI.8.) Korm rendelet 37.§. szerinti előzetes tájékoztatási dok.

15

Kállósemjén módosított érvényes belterületi szabályozási terv – az Arany J.-Ady E. u. közötti területre
a módosítások alapja
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Kállósemjén Újszőlőskert érvényes szabályozási terve
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Kállósemjén Péterhalom-ra érvényes szabályozási terve
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Kállósemjén Újfalui rész 2012-ben módosított érvényes szabályozási terve
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A módosítás

sor
száma

helyszíne tervezési területe
által érintett

település rendezési
eszköz

lényegi eleme

1.

a belterületen, a település
központjában lévő

területek és a környezetük-
lehet érintett

a Kossuth utca és tervezett
szélesítése által érintett telkek
által lehatárolható terület

Csak a belterület
szabályozási terve

Kerékpár  út  a  főút  (Kossuth
út)  mentén,  a  már  a  terve-
zett nyomvonal szerint.

Utcanevek az igazgatási terület Utcanevek nem szerepel-
nek a szabályozási terven,
ezeket pótolni szükséges,
néhány utca átnevezésre
került. (nem szabályozási
tervi feladat, de az alap-
térképen kijelölésre kerül
az új név is). A hiteles föld-
hivatali alaptérkép válto-
zásait a terven át kell vezet-
ni. A település megvásárolja
az új, hiteles térképet,
illetve intézkedik a
megváltozott nevek esetleg
szükséges átvezetéséről is.

2.

a belterületen, a
központban

a belterület Vt-z övezetei a
helyi építési

szabályzat és a
belterület

szabályozási terve

A Vt (z) építési övezetbe
alakítható telkek szélessé-
gének, mélységének, terü-
letének differenciálása nem
arányos, nem indokolt. Egy-
ségesen a legkisebb alakít-
ható telekparamétereket
alkalmazzuk.

3.

Az Lf-1-2 övezetek. a települési terület a
helyi építési

szabályzat és a
szabályozási tervek

Az Lf-1-2 övezetben a jelölt
mélység indokolatlanul
nagy (70-80 m). (50-és 60 m
lesz)

4.

Kállósemjén igazgatási
területe

a z igazgatási terület a helyi építési
szabályzat és a kül-,

belterület
szabályozási terve

A HÉSZ módosításával lehe-
tőség szerint egyszerűsíte-
ni kell a szabályozást, az
elhelyezhető épületek fel-
sorolása nem mindenütt
egyértelmű, a szabályzat
terjedelme túl nagy. (Ahol
lehet, csak az OTÉK előírásai
fognak élni, további helyi
kötöttség/szigorítás nem.)

5.

Újszőlőskert Újszőlőskert 4174/1 hrsz-ú út-
0325 hrsz-ú út közötti terület

a
településszerke-

zeti terv valamint a
helyi építési

szabályzat és a
külterület

szabályozási terve,
Újszőlőskert

településrészre, mint
külterületi lakotthely

Az Újszőlőskerti település-
részen lévő, kállósemjéni
4002/1., 4002/2., 4003.,
4004. és 0352/9. hrsz-ú in-
gatlanokra vonatkozó sza-
bályozási előírások változ-
tatása. A jelenlegi övezeti
besorolásból átsorolni olyan
övezetbe, mely övezetben
legalább 50 db szarvas- mar-
ha tartására szolgáló épület
építése is megengedhető.
Az Újszőlőskertben lévő
4163., 4164. és 4165. hrsz-u
ingatlanok összevonása
után létrejövő 4640 m2
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nagyságú területre a meglé-
vő két épület (lakóépület,
gazdasági épület) mellé egy
500 m2 nagyságú termény-
tároló építése a rendezési
terv jelenlegi övezeti beso-
rolása miatt nem lehet-
séges. A terület Mk övezeti
besorolásban van, ahol a
telek beépítettsége nem
haladhatja meg a 3 %-ot, és
a  beépített  terület  a  300
m2-t, módosítás szükséges.
Újszőlőskert településré-
szen a kialakult, és to-
vábbfejlesztésre javasolt
tanyákat Ki-mü övezetbe
kell sorolni.

6.

Péterhalom 0114 hrsz-ú út-0148 hrsz-ú út-
belterületi határ-tervezett
belterületi határ közötti tömb
hrsz

a
településszerkezeti

terv valamint a
helyi építési

szabályzat és a
Péterhalom

szabályozási terve

A Péterhalom településré-
szen lévő 0113/2. hrsz-ú
ingatlant lakóövezetből át-
sorolása Gip gazdasági ipari
övezetbe – a teljes telek és
tömb-, a tulajdonos itt üveg-
törő vállalkozói tevékeny-
séget szeretne folytatni. Pé-
terhalom településrészen a
lakó, a gazdasági és a mező-
gazdasági területek határait
pontosítani kell. Itt lehet
visszapótolni a BIA értéket.

7.

A belterület DNY-i - D-i része Ady E. u.-Kossuth L. utca-
Rákóczi F. u.- Mező I. u közötti
terület

a
településszerkezeti

terv valamint a
helyi építési

szabályzat és a
belterület

szabályozási terv

A belterületi 1128., 1129.,
1105., 1064. hrsz- ú ingat-
lanok tulajdonosa egy gaz-
dasági központot kíván ki-
alakítani a fenti egybe-
függő területeken. Elképze-
léseinek a Kio-mű építési
övezet lenne alkalmas, ma-
jorok, termelési-feldolgo-
zási célú mezőgazdasági ü-
zemi sajátos használat, ill.
rendeltetési besorolást meg
kell vizsgálni.

8.

Ujfalurét Újfalurét 0190 hrsz-ú út-0184
hrsz-ú út-tervezett beépítésre
szánt terület határa-0185/9
hrsz-ú beépítésre nem szánt
terület-tervezett beépítésre
szánt terület által körbezárt
területigazgatási határ-

a
településszerkezeti

terv valamint a
helyi építési

szabályzat és a
külterületi

szabályozási terv

Az Újfalúrét külterületi tele-
pülésrészen lévő 0185/58.,
0185/31-35. hrsz-ú ingat-
lanok tulajdonosa az adott
területeket állattartásra
szeretné hasznosítani, 300-
400 db szarvasmarha tartá-
sával. Jelenleg Lf övezetben
van. A településrészen, a
0179/21 hrsz- ú ingatlan
tulajdonosa  egy  közel  2
hektár kiterjedésű fóliás
zöldség termesztést kíván
folytatni, az előírások mó-
dosítása szükséges, hogy az
övezeti besorolás ezt meg-
engedje. Jelenleg lf övezet-
ben van.
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9.

a központi belterületen a települési terület a helyi építési
szabályzat és a

belterület-
külterület

szabályozási tervei

A Kossuth u. 77. tulajdonosa
a meglévő lakóépületet üz-
letté alakította, Ezen terü-
letre előírt legkisebb-legna-
gyobb épületmagasság
csökkentése (7,5-9,5 m). A
meglévő épületek magas-
sága most kevesebb. A
terület övezeti besorolása
Vt-z. Az ilyen jellegű elő-
írások indokoltságát cél-
szerű a település más ré-
szein is felülvizsgálni. Az
újonnan építhető építmé-
nyek magasságának alsó
korlátját felül kell vizsgálni.

a központi belterületen A település területe a helyi építési
szabályzat és

szabályozási terv

A Vörösmarty u. 22. szám
alatti ingatlan esetében a
jelenlegi szabályozás (szé-
lesség) miatt nem lehet-
séges a telekosztás, meg kell
vizsgálni az előírások mó-
dosítását. A telek kialakult
állapota nem teszi alkal-
massá a normatív  tervezett
telekszélesség csökkentést
a település hasonló öveze-
teiben. A módosítás így nem
releváns.

10. belterület A  Dózsa  Gy.  út-vasútvonal Kiss
Ernő u.- Kossuth u. közötti
terület tömbjei

a
Településszerkezeti

terv,
a helyi építési
szabályzat és

szabályozási terv

Dózsa Gy. u. 22. szám alatti
óvoda ingatlanának beépít-
hetőségi százalékát meg kell
vizsgálni, mivel jelentős
méretű épületbővítésre ke-
rül sor.
Vagy területfel-használási
változással, vagy újabb te-
lek vásárlásával történő
kiegészítéssel oldható meg.
Ekkor marad lakóterület,
de a Kossuth utca menti
tömbök kivételével Lke-ből
Lf lesz.

11. belterület A település beépítésre szánt
területe

a
településszerkezeti

terv valamint a
helyi építési

szabályzat és a
belterületi

szabályozási terv

Az övezeti besorolás külön-
bözősége egy utcán belül
felülvizsgálandó, például
utca egyik oldala Lf, másik
oldala Lke övezeti beso-
rolású, ez több utca tekin-
tetében is vizsgálandó.
A kertvárosias lakó-falusias
lakóterületeket felül kell
vizsgálni. Változás az Arany
J.  u-Mező I.  u.-  Vasvári  Pál
u.- Bem utca-Kossuth L.
utca közötti tömbökben
lehet. Lke →Lf
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12. a teljes igazgatási terület A település beépítésre szánt
területe

a helyi építési
szabályzat

A HÉSZ-ben az elhelyezhető
épületek felsorolása nem
egyértelmű, például Lf öve-
zeten  belül  csak  az   Lf-1
jelűre vonatkozóan van
kirészletezve. A Hész módo-
sul.

13. Péterhalom területe A település beépítésre szánt
területe-tervezett beépítésre
szánt területe Péterhalmon.

a
településszerke-

zeti terv valamint a
helyi építési
szabályzat és

szabályozási terv

Külterületi szántó ingatla-
nok esetében (például Pé-
terhalom) az övezeti be-
sorolás megoszlik egy in-
gatlanon belül kétfajta öve-
zeti  jelölés  van  pl.  Lf-2  és
Má . A terület-felhasználási
mód és az övezeti határokat
a  jogi  vonalakhoz  kell  iga-
zítani.

14. A település igazgatási
területe

A Központi belterület a helyi építési
szabályzat és

szabályozási terv

A tervezett feltáró utakat
törölni szükséges.

15. Az igazgatási terület A belterület és a települési
terület.

Szabályozási tervek,
valamint a HÉSZ

A község területén a telkek
előírásaiban, a telkek beé-
pítés szempontjából figye-
lembe vehető telekrészek
módosításában, a tervezett
tömbfeltáró utak törlésé-
ben, a fejlesztési elképze-
léseinek megvalósításához
szükséges kisebb mértékű
módosításokról a módosítás
során intézkedni kell.

16. Az igazgatási terület Kállósemjén igazgatási területe HÉSZ Az időközben megtörtént
tv.-i, országos rendeletek
szerinti változásokat a HÉSZ-
ben át kell vezetni.

Az azonos beavatkozási igényű, de önálló pontba sorolt módosítási igények a kezdeményezések (lakossági kérések
nyilvántartásba vétele) érdekében kerültek külön pontban feltüntetésre. A beavatkozások területi lehatárolása a
sorrendben és a mennyiségben változást fognak eredményezni. Az azonos területre eső, de különböző módosítások
egy módosítási területnek felelnek majd meg. A földhivatali alaptérkép szerinti átvezetésre/javításra és a nem tervezési
feladatnak számító kérelmek csak a követhetőség miatt /tételes lista szerinti ellenőrzés lehetősége/ kerültek fel-
sorolásra.

A jelen terv területe Kállósemjén Község bel- és külterületének tervezési terület sorszámmal ellátott és lehatárolt
területrésze. (A módosítás sorszámait az átnézeti vázlat is tartalmazza)
A telepítési tanulmányterv célja a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó javaslat elkészítése.
A településrendezési eszközök: a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat és szabályozási terv. A telepítési
tanulmányterv szerint a településszerkezeti tervet a szabályozási tervet, továbbá szükség szerint a HÉSZ előírásait kell
módosítani.
Az érintett területek településrendezési szempontú ismertetése
Kállósemjén Község településszerkezeti tervét Kállósemjén Község Önkormányzat Képviselő testülete a
99/2004.(XI. 24.) számú határozatával állapította meg, melyet a 102/2012.(X.04.) számú határozatával
módosított. A helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 18/2004(XI.24.) számú rendelettel fogadta
el, melyet a 10/2012.(X.18.) számú rendeletével módosított.
A jelen módosítással érintett területek hatályos településszerkezeti terv szerinti terület-felhasználása,
besorolása a tervezési területek esetében:
1. számú módosítás:
Kerékpár út a főút (Kossuth   út) mentén, a már a tervezett nyomvonal szerint, elsőrendű közlekedési célú
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közterületen.
A település főutcáján vezetne végig Nagykálló irányában – ott a kiépült kerékpárúthoz csatlakozva,- illetve
Máriapócs irányában a szerkezeti terven eddig is jelzett és tervezett kerékpárút belterületi szakasza. Az út É-
i oldalán a fiatal szilvafasor megszüntetésével, helyenként kell csak magántelket érintően biztosítani a
területigényét. Az elkészült tanulmányterv szerint jelenleg folyik a tervezés kiírása a kerékpárútra. A fasor
visszapótlása mindenhol megtörténik, ahol épületet nem érintően a területe biztosítható. A főút
koronájának kisebb módosításával lehet számolni. A szilvafasor a Ny-i részen jellemző, általában a közterületi
fasor a K-i részen szórványos. Az utca szélesítése reálisan csak kis mértékben lehetséges, így a fasorok a D-i
oldalra kerülhetnek, ahol a csapadékvíz csatorna ezt lehetővé teszi.

A szerkezeti terv változása/javítása nem vált szükségessé.
 x  számú módosítás

Az utcanevek változásai nem szerepelnek az érvényes terveken.
Nem településrendezési eszköz módosításával kerülnek fel a hiteles alaptérképre. Mi azért a
változásokat jelezzük.

2. számú módosítás:
A Vt (z) építési övezetbe alakítható telkek szélességének, mélységének, területének differenciálása nem
arányos, nem indokolt.
A település központjában jöttek létre a kialakult Vt (z) övezetek. Ebben az építési övezetben alakítható telkek
szélességének, mélységének, területének differenciálása nem arányos, nem indokolt, javasolt a legkisebb
Vt-z övezet paramétereit tovább engedni minden ilyen övezetben. Vt-z (12/30/360)

A szerkezeti terv – szabályozási terv nem érintett, az HÉSZ módosul.
3. számú módosítás:
Az Lf-1-2 övezetben a jelenleg előírt mélység (70-80 m) csökkentésre kerül.
A meglévő telekstruktúra a telkek mértékénél a központi belterületen lehetővé teszi (50, illetve 60 m-re) az
alakítható telek mélységi méreteket. A telkek átlagos mélysége nagyobb, mint 120 m, így még a nyitható
magánutak mellett is lehetséges a telekosztás, valamint a sajnos nem jellemző besűrűsödés. A
telekhasználat a falusias telkeken nem igényli az elsődleges lakóhasználat mellett elhelyezhető gazdasági
zónán kívül kert, vagy állattartó épületek, kifutók területének biztosítását.

A szerkezeti terv emiatt nem változik, a HÉSZ és a szabályozási tervek igen.
4. számú módosítás:
A HÉSZ módosításra kerül, a tv.-i változások miatti egyszerűsítéssel egyetemben az OTÉK előírásai fognak
élni.
5. számú módosítás:
Az Újszőlőskerti település részen lévő, kállósemjéni 4002/1., 4002/2., 4003., 4004. és 0352/9. hrsz-ú
ingatlanokra vonatkozó szabályozási előírások változtatása. A területek Má, Mk övezeti besorolásban
vannak, ahol a telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot, és a beépített terület a 300 m2-t, illetve
Eg terület-felhasználásban vannak, módosítás szükséges.
Újszőlőskert település részen a kialakult, és továbbfejlesztésre javasolt tanyákat Ki-mü övezetbe kell sorolni.

Újszőlőskert a településnek a Magy felé vezető, az autópálya (É-ra) lévő korábbi külterületi lakotthelye. A
településrész a lakóterülettől-belterülettől) távol eső, korábbi tanyás, kis mezőgazdasági majorok és Tsz
telepek területe. A jelenlegi övezeti besorolásból átkell sorolni olyan övezetbe, mely övezetben legalább 50
db szarvasmarha tartására szolgáló épület építése is megengedhető. Jelenleg Mk övezetben van. Az
elsődleges lakóterületi használat nem, de a mezőgazdasági-üzemi használat fejlesztése megengedhető.
Az  Újszőlőskertben  lévő 4163.,  4164.  és  4165.  hrsz-u  ingatlanok  összevonása  után  létrejövő 4640  m2
nagyságú területre a meglévő két épület (lakóépület, gazdasági épület) mellé egy 500 m2 nagyságú
terménytároló építése a rendezési terv jelenlegi övezeti besorolása miatt nem lehetséges.
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A szerkezeti terv változása (érvényes-módosítás)

4002/1., 4002/2., 4003., 4004. és 0352/9. hrsz-ú ingatlanok

4163., 4164. és 4165. hrsz-u ingatlanok

6. számú módosítás:

tervezett Mk→Kio-mü

Lkaóterületből különleges-
mezőgazdasági-üzemi
terület

tervezett Má→Kio-mü

Mezőgazdasági általános
területből különleges
mezőgazdasági-üzemi
terület

tervezett Eg → Kio-mü

A tervezett Eg
felhasználásból  a kivett
művelési ágú területek
különleges
mezőgazdasági-üzemi
felhasználásúak lesznek

A BIA érték visszapótlása
Péterhalom területén, 7.
számú módosítás
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A Péterhalom településrészen lévő 0113/2. hrsz-ú ingatlant lakóövezetből történő átsorolása Gip gazdasági
ipari övezetbe, (a tulajdonos itt üvegtörő vállalkozói tevékenységet szeretne folytatni.) Péterhalom
településrészen a lakó, a gazdasági és a mezőgazdasági területek határait pontosítani kell.
Péterhalom önálló identitástudattal rendelkező, Kállósemjén legnagyobb külterületi lakotthelye. A
településrészen együtt élő /mintegy 300 fő/ lakónépesség a helyi mezőgazdasági adottságokra alapozva
dolgozik. A településrész DNY-i részén elhelyezni kívánt Gip terület a lakóterületet nem zavaró módon
kialakítható, önálló tömbben.

A szerkezeti terv változása (érvényes-módosítás)

a 0113/2. hrsz-ú ingatlan

A BIA érték visszapótolható a már jelenleg is erdős területeken lehetséges és szükséges.

7. számú módosítás:
A belterületi 1128., 1129., 1105., 1064. hrsz- ú ingatlanok tulajdonosa egy gazdasági központot kíván
kialakítani a fenti egybefüggő területeken. Elképzeléseinek a Kio-mű építési övezet lenne alkalmas,
majorok, termelési-feldolgozási célú mezőgazdasági üzemi sajátos használat, ill. rendeltetési besorolás-
állattartás nélkül-.
A belterületen, a főút (Kossuth utca) „mögött” lévő tömbök sok feltáratlan, egyéb megközelítéssel, úttal
nem kiszolgált telekkel tarkított. A telkek tulajdonosai a lakóút melletti lakótelkek gazdái, így azokkal
összevonva kialakíthatóak olyan telkek, területek, melyek korábban is a mezőgazdasággal foglalkozó
gazdák telephelyei is lehetnek. Ezeken a visszamaradó telkek lakóhasználatát nem zavaró olyan
mezőgazdasági üzemi telephelyek jöhetnek létre, melyek a munkahelyteremtésben, a helyi lakosság

tervezett Lf → Gip

a területfelhasználások határai
pontosításra kerülnek

tervezett Má → Eg

A  Bia  érték  visszapótlásának  a
területei
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megmaradásában játszhatnak szerepet. A főút felőli megmaradó kertvárosias területek mögött falusias
lakóterületek alakultak ki. Ezek között a nem zavaró különleges mezőgazdasági-üzemi területek a falvakra
jellemző sokszínű teülethasználatot eredményezhetnek úgy, ahogyan az 1930-as évektől jellemző is volt.
A lakónépesség változása sem indokolja jelenleg a lakóterületek besűrűsödését, annak igényét. A vegyes
területek felé, és a megmaradó kertvárosias lakóterületek mellett megmarad a Lke és az Lf terület-
felhasználás a továbbiakban is.

A szerkezeti terv változása (érvényes-módosítás)

1128., 1129., 1105., 1064. hrsz- ú ingatlanok

Nem csak a Kossuth L. u.-Ady E. u.- Mező I. úti tömb, hanem a több kertvárosi terület is Lf lesz.
8. számú módosítás:
Az Újfalúrét külterületi településrészen lévő 0185/58., 0185/31-35. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa az adott
területeket állattartásra szeretné hasznosítani, 300-400 db szarvasmarha tartásával
A településrészen, a 0179/21. hrsz- ú ingatlan tulajdonosa egy közel 2 hektár kiterjedésű fóliás zöldség
termesztést kíván folytatni, az előírások módosítása szükséges, hogy az övezeti besorolás ezt megengedje.
A szerkezeti terv változása (érvényes-módosítás)

tervezett Lke → Kio-mü, Lf

A módosítás során vizsgálni kell
a visszamaradó Lke területeket,
illetve a tömbfeltárások
megszüntetését, az abból eredő
következtetéseket  is
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9. számú módosítás
A Kossuth u. 77. tulajdonosa a meglévő lakóépületet üzletté alakította, Ezen területre előírt legkisebb-
legnagyobb épületmagasság csökkentése (7,5-9,5 m). A meglévő épületek magassága kevesebb. A terület
övezeti besorolása Vt-z. Az ilyen jellegű előírások indokoltságát célszerű a település más részein is
felülvizsgálni. Javasolt a minimális építménymagasság alsó korlátját eltörölni.
A szerkezeti terv változással nem jár
10. számú módosítás
Kossuth 22. szám alatti óvoda ingatlanának beépíthetőségi százalékát meg kell vizsgálni, mivel jelentős
méretű épületbővítésre kerül sor.
A tömb Kossuth utcától D-re lévő része Lf besorolással is el tudja látni a szerepét. Az Óvoda telekbővítése
esetén terület-felhasználási változással nem kell számolni.
A szerkezeti terv változása (érvényes-módosítás)

A Dózsa Gy. u.  22. tömbje
11. számú módosítás
Az övezeti besorolás különbözősége egy utcán belül felülvizsgálandó, például utca egyik oldala Lf, másik
oldala Lke övezeti besorolású, ez több utca tekintetében is vizsgálandó.
A szerkezeti terv változása (érvényes-módosítás)

12.számú módosítás

tervezett Lf →Kio-mü
tervezett Lf→ Má
A tervezett megszüntetendő
lakóterület helyetti különleges
mezőgazdasági-üzemi terület
Újfaluréten a tervezett további
lakóterületek felülvizsgálatával is
jár.
A népmozgalmi adatok azt
mutatják, hogy nincs szükség
további lakóterület fejlesztésre itt

tervezett Lke → Vt, Lf

tervezett

Lke → Lf
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A HÉSZ-ben az elhelyezhető épületek felsorolása nem egyértelmű, például Lf övezeten belül csak az  Lf-1
jelűre vonatkozóan van kirészletezve.
A HÉSZ-t az OTÉK szerinti előírásokkal kell összhangba hozni. Azon felüli egyéb szigorítás nem szükséges.
Szerkezeti tervi változással nem jár.

13.számú módosítás
Külterületi szántó ingatlanok esetében (például Péterhalom) az övezeti besorolás megoszlik egy ingatlanon
belül kétfajta övezeti jelölés van pl. Lf-2 és Má .  Az övezeti határokat a jogi vonalakhoz kell
igazítani.

A szerkezeti terv változása (érvényes-módosítás)

14. számú módosítás
A tervezett feltáró utakat törölni szükséges.
A szerkezeti terv változással nem jár.
15. számú módosítás
A község területén a telkek előírásaiban, a telkek beépítés szempontjából figyelembe vehető telekrészek
módosításában, a tervezett tömbfeltáró utak törlésében, a fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához
szükséges kisebb mértékű módosításokról a módosítás során intézkedni kell.
A szerkezeti terv változással nem jár.
16. számú módosítás
Az időközben megtörtént tv.-i, országos rendeletek szerinti változásokat a HÉSZ-ben át kell vezetni.
A szerkezeti terv változással nem jár.

HATÁROZAT-TERVEZET

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG

Képviselő testületének

 …../2017.(…. ..) KT számú határozata

a Nagyközség

99/2004.(XI. 24.) számú határozattal elfogadott

 SZERKEZETI TERV

módosítására

A Képviselő testület

tervezett Lf → Má

Lf → Eg
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Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény
9/B.§.-a (2) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazása alapján

- 99/2004.(XI. 24.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet az alábbiak szerint
módosítja

- a P-ART Stúdió Kft 2/2017 Tsz.-ú terve szerint a község 8 területére a Településszerkezeti tervet
és annak a leírását jóváhagyja.

Kállósemjén, 2017.

………………………………… ……………………………………….
Belicza László  Pisákné  Pál Ilona
polgármester címzetes főjegyző

P-ART Stúdió Kft
Nyíregyháza
Legyező u. 78/3
4400

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÁLLÓSEMJÉN Nagyközség településrendezési terv módosítása

A 99/2004.(XI.24.) számú határozattal elfogadott

 SZERKEZETI TERV módosítása

(8 területre vonatkozóan)

Alátámasztó munkarészek
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Törzsszám:2/2017

Településrendezési vezető tervező:
Veres István

okl. építészmérnök

 településrendezési vezető tervező

TT 15 -0125

2016. október-2017. február
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A területek és környezetük vizsgálati bemutatása
Közlekedés és közmű ellátás:
A település a kiépített és a belterületen végigmenő 4911 sz főútról, a tőle É-ra megépült M3-as
autópálya felől – Nagykálló Ny-i oldali lejárattal - , ezen kívül vasúton és buszon is jól megközelíthető.
A hiányzó utak burkolásainak tervei elkészültek, vagy most készülnek, az engedélyezésük folyamatban
van. Mind a központi belterületen fekvő területrészen, mind a külterületen lévő területek tekintetében
a közművesítettség a tervezett fejlesztésekhez megfelelő. Jelenleg folyik a szennyvíztisztító kapacitá-
sának a tervezése, ez azonban új gerincközmű kiépítésének az igényével nem jár.
A település tervezett lakónépesség száma a stagnálás és a minimális növekedés feltételezett mérté-
kétől eltérően stagnál, illetve kis mértékben csökken.

A Nagyközség nyilvántartása szerint 2016. dec. 31.-én az üres lakások száma a településen 154 db,
üres telkek száma: 51 db
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Természetvédelem:
Országos védelem alatt álló (illetve javasolt) területek
Természetvédelmi területek és vízpótlásuk
A nagyközség területén a következő természetvédelmi területek találhatóak:

A Mohos-tó területét minden oldalról magas buckák veszik körül, délről szántók határolják. A terület
évtizedek óta fokozatos kiszáradástól szenved. Az úszólápok lesüllyedtek, a nyílt vizes részek
megszűntek, a tőzeg bomlani kezdett. A kútból történő vízpótlás csak a kiszáradási folyamat
lassításához elegendő. A Baromlaki (VII/4.) folyásból való vízpótlást az 1980 - as években megépítették,
de mivel nem bizonyult hatékonynak, nem vették igénybe

A Nyárjas-nádas egésze természeti terület, melyet északon földút, keleten nyárfás telepítés, nyugaton
pedig szántó határolja. A terület hosszú idő óta tartó kiszáradástól szenved. Az ide juttatott kútvíz
csakúgy, mint a Mohos - tó esetében csak a hosszú idő óta tapasztalható kiszáradás lassítására
elegendő. Felszíni vízborítás csak a mélyebb északi részeken, kora tavasszal tapasztalható.
A Mohos-tóban és a Nyárjas nádasban lévő védett növénytársulások és állatvilág fennmaradásának
biztosítása gravitációs vízpótlás mellett, felszínalatti vízből történő vízpótlás segítségével is történik. A
vezetékrendszer a K-26 kataszteri számú (5707-05/1992 sz. vízjogi üzemeltetési engedélyű) csőkút
vizét a Mohos-tóhoz és Nyárjas nádashoz vezeti.

a) Természetvédelmi területek:
- Kálósemjéni Mohos-tó természetvédelmi terület (Természetvédelmi törzskönyv- i száma:

52/TT/54) területe: 40 ha
Kállósemjén belterületétől északra, kb. 4 km-re található, két egymástól 500 m-re fekvő
területegység.
hrsz: 0305/1a, 0305/1b, 0305/1c, 0305/1d, 0305/1f, 0305/1g, 0305/2, 0315/a, 0315/b,

0315/c
Védetté nyilvánítás oka és célja: az Alföld egyik nagy kiterjedésű megmaradt ingólápjának,
az alföldi vizes élőhelyek egyik jellegzetes maradványának különleges botanikai, zoológiai
értékének megőrzése, védelme.

b) 7. HORTOBÁGYI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŰKÖDÉSI TERÜLETÉN TALÁLHATÓ
KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLETEK

7.44. Kállósemjéni Csordalegelő
(HUHN20134)
7.44.1. Kállósemjén
018/1, 018/2, 018/3, 019, 020/1, 020/2, 020/3, 020/4, 020/6

Területek jellemző adatai a (1194-13/1997. számú) vízjogi üzemelési engedélyükben  foglaltak alapján:
Mohos-tó Nyárjas nádas

Maximális terület (ha) 18,0 7,4
Maximális vízszint (mBf) 130,2 130,4
Optimális vízszint (mBf) 130,0 130,0
Optimális vízszinthez tartozó:
Átlagos vízmélység (m) 0,6 0,4
Tározott optimális vízmennyiség (em3) 10,5 3,0
Tározott maximális vízmennyiség (em3) 18,0 6,0
Vízmérce "0" pontja (m.B.f.) 129,20 129,60
Éves vízigény (felszínalatti vízkészletből): 108 000 m3/év
A Nyírségi vízpótlás tanulmányában a fenti két terület vízpótlására-vízellátására a FETIKÖVIZIG
javaslatot dolgozott ki, melyet eljuttatott a HNPI-nek is.
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A Baromlaki mellékág 2+700-3+000 km szelvénye körüli mederelzárással a Nagykálló és Kállósemjén
közötti, Kállósemjéntől északra fekvő „Csentréti” legelõ kerülhet elöntésre, mintegy ~8 hektáros
területen. Az átlagos elöntés mértéke ~1,0 m-rel számolva a tározott vízmennyiség ~80.000 m3.
A természetvédelmi terület belvízvédelmi szempontból nem jelentős. Mint az Igazgatóság területén
általában minden természetvédelmi területen, úgy ezen a területen is vízvisszatartás, vízutánpótlás a
kívánatos.
A Kállósemjéni Csordalegelő (HUHN20134)jóváhagyott kiemelt jelentőségű NATURA 2000
természetmegőrzési terület, melyet a térképen lila körülhatárolt területtel jelöltünk.
A természetvédelmi terület értékének megóvása, megőrzése, fenntartása és bemutatása, a Hortobágyi
Nemzeti Park Igazgatóságának (Debrecen, Sumen u. 2.) feladata.

A településen található NATURA 2000 területek nem tartoznak a Természetvédelmi terület övezetébe
és nem érinti a Tájvédelmi körzet területe sem.

Az Országos Területrendezési tervről szóló (a továbbiakban OTrT) törvény módosítását 2013.
december 11-én fogadta el az Országgyűlés a 2013.évi CCXXIX. tv-el és 2014. január 1-től hatályba
lépett. A már említett 2013 évi módosított OTrT törvény módosítás során a térségi övezetek száma és
megnevezése megváltozott. A települések már ezen övezetekre kérhetnek adatszolgáltatást az arra
kötelezett államigazgatási szervektől. A jogszabály változásból következően mind az Országos és mind
a Megyei Területrendezési tervnek való megfelelést /egyezőséget/ igazolni kell.

Az Országos Területrendezési terv (OTrT) és a Megyei Területrendezési terv (MTrT) ökológiai hálózat
övezeti tervlapja a települést érinti, de a módosítással érintett ingatlanokat nem. Az Országos
Területrendezési terv (OTrT) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete. érinti az 3. számú
tervezési területet, csakúgy, mint a kiváló és a jó szántóterület övezete. Az országos vízminőség-
védelmi terület övezete az igazgatási területét érinti.
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Rendezési terv módosítását befolyásolható tényezők:

A belvíz veszélyeztette területek
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Helyi értékvédelmi terület:
Helyi értékvédelmi terület kijelölésére kerül sor.
Terület határai:

- A Kállay Kúria telke és a környező telkek a Haladás és Kölcsey utcákkal bezárólag (hrsz:
1374/2, 1398, 1399, 1400, 1401/1, 1401/3, 1401/4, 1402/1, 1402/2)

- A Petőfi u., a Petőfi köz, a Kossuth u. és a Kölcsey u. által bezárt terület (hrsz: 52/1-2, 53,
54/5, 54/6, 55, 56, 57/1-2, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64)

- A Görög Katolikus templom telke és a környező telkek, melyeket a Kossuth u., a Bem József
u. és a Vasvári Pál u. határolnak (hrsz: 850/1-2, 851, 852, 859, 860, 861)

- a fenti területekkel a helyi értékvédelmi rendeletet ki kell egészíteni.
Régészeti lelőhelyek listája az érvényes településszerkezeti terv leírása szerint:
Kállósemjén 1.: Árpád-kori telep, feltáratlan
Kállósemjén 2.: Árpád-kori telep, feltáratlan
Kállósemjén 7.: bronzkori, vaskori település és temető, részben feltárt
Kállósemjén 8.: Árpád-kori, középkori település, temető, részben elpusztult
Kállósemjén 9.: honfoglaláskori temető, részben feltárt
Kállósemjén 10.: honfoglaláskori temető, részben feltárt
Kállósemjén 11. : Árpád-kori, középkori település, a középkori Bánk falu, feltáratlan
Kállósemjén 12.: Árpád-kori templom és temető, a középkori Bánk település, feltáratlan
Kállósemjén 13.: Árpád-kori,  középkori  templom,  a  mai  görög  katolikus  templom  közép-  kori

előzményekkel
A 2011-ben készített Örökségvédelmi Vizsgálat és Hatástanulmány adatai szerint

Kállósemjén:
1.: Kállósemjén-Bánki széki dűlő I. (telep)
2002. májusában Bálint Marianna. (KÖH Debreceni Regionális Iroda) régészeti helyszínelést végzett. A
helyszínelés során megállapította, hogy a belterületről keletre, keletről és nyugatról is alacsony
fekvésű, egykoron vízborította terület által határolt É-D-i dombháton. Árpád-kori templom és temető
található. Valószínűleg azonos a középkori Bánk faluval. Németh Péter: A középkori Szabolcs megye
települései. Nyíregyháza 1997. 33.
Árpád-kor
JAM RégAdtár: 2003.79; 2005.40.
2.: Kállósemjére Bánki széki dűlő II. (templom)
2002. májusában Bálint Marianna. (KÖH Debreceni Regionális Iroda) régészeti helyszínelést végzett. A
helyszínelés során megállapította, hogy a belterületről keletre, keletről és nyugatról is alacsony
fekvésű, egykoron vízborította terület által határolt É-D-i dombháton. Árpád-kori templom és temető
található. Valószínűleg azonos a középkori Bánk falu templomával. Németh Péter: A középkori Szabolcs
megye települései. Nyíregyháza 1997. 33.
Árpád-kor, középkor
JAM RégAdtár: 2003.79; 2005.40.
3.: Kállósemjén-Forrás tanya és Kiscsere tanya
Régészeti terepbejárást végzett Almássy Katalin 1990. január 26-án.
Forrástanya: Feltárást végzett Almássy Katalin 1996. március 25-április 5. és október 14-21. között.
Neolit, kora bronzkor (Nyírség kultúra), kelta, 1-II. század?, VIII-IX. század (avar)
JAM RégAdtár: 91.12; 2005.40.
4.: Kállósemjén-Istvánmező
Bronzkori halmazleletről Kiss Lajos levele Jósa Andráshoz. Nem volt egyértelmű a lelet megléte, de
utalás van arra, hogy Istvánmezőn került elő.
JAM Adtár: 2005.40.
5.: Kállósemjén-Kállay féle birtok:
1914-ben 1 db durva veretű Lysimachos féle aranypénzt és 1db Nagy Sándor féle kopott aranypénzt
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találtak. Erdész Miklós levele.
Késő vaskor(kelta)
JAM RégAdtár: 97.58; 2005.40.
6.: Kállósemjén-Kossuth u. 36. 38.-40. sz
Elmondásból ismert, hogy ezen házak kertjében dózeroltak el sírokat, melyekben szintén voltak
csontvá- zak.
JAM RégAdtár: 2005.40.
7.: Kállósemjén-Máriapócs között, a vasút mellett
1954 májusában a kállósemjéni állomástól nem messze, azaz a kállósemjéni főjelzőtől 600 m-re, a vasút
építésekor egy domb legnagyobb részét elhordták, itt találtak csontvázakat mellékletek nélkül. A csont-
vázaktól külön találtak egy edényt, szájával lefelé fordítva. A területen Risztics Emília végzett régészeti
helyszínelést.
A temető, kora ismeretlen.
JAM RégAdtár: 90.1; 2005.40.
8.: Kállósemjén-Tatár temető
1994. novemberben végzett régészeti helyszínelést Almássy Katalin. A lelőhely egy É-D-i irányú domb,
ahonnan többször hordtak homokot különböző építkezésekhez, s már a két világháború között is
homoknyerő hely volt. Az idők során sok embercsont került elő, valamint Árpád-kori cserepek kerültek
még felszínre.
JAM RégAdtár: 90.1; 95.26; 2005.40.
9.: Kállósemjén határa (1-6. lelőhely)
A POTI Távközlési Tervező Kft. által 1991-ben tervezett Nyíregyháza-Mátészalka közötti fényvezető
kábel árkát ásták ki géppel, illetve helyenként kézzel. Az árok 4050 cm széles volt, több helyen a kábelt
már lefektették, de még nem temették be. Az árok vonalát, mely a Nyíregyháza-Mátészalka utat követi,
nézték meg a régészek. 1992. április 28-án történt a terepbejárás Istvánovits Eszter vezetésével.
JAM RégAdtár: 92.13; 2005.40.

Az országos erdészeti adattárban erdőterületként rögzített területek a módosítással érintett ter-
ületeket nem „érintik”.
A teljes igazgatási terület az országos gyümölcstermőhely kataszter által érintett.
Az igazgatási terület érintett még a szélerőművek elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület öveze-
tével.

A módosítás során elérendő célok összegzése
A módosítások célja az érintett területeken olyan szabályozás rögzítése, mely lehetővé teszi az Ön-
kormányzat és a tulajdonosok használati elképzeléseinek megvalósíthatóságát, valamint a jogszabályi
előírásokból eredő kötelezettségek rögzítését. Az érvényes terv elfogadása óta eltelt időszakban a
településen mind az építési szándék, mind az építési igény csökkent. A kialakult telkek fedezik azok
kielégíthetőségét. Az autópálya megépítése jelentősen csökkentette a településen a forgalmat.

Szabályozási koncepció – javaslat a szabályozás módosítására

A szabályozási terv módosítási javaslatai esetén, a településszerkezeti terv javaslatokkal összhangban
kerülnek rögzítésre a tervezési területeken belüli építési övezetek. A lakóutak, kiszolgáló utak teljes
közműellátása kiépülésével, a forgalom mértékének a csökkenésével a további szabályozási
szélességek tervezése irreális és felesleges. A terv készítésének időpontjában érvényes OTÉK
méretezés hiányában még ezek min. 16 m szélességű területe is csökkent min. 12-re. Ahol a beépítések
azt indokolják, ott további csökkentésre teszünk javaslatot.
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A javasolt változás (módosítás) infrastrukturális igénye, fejlesztése
A javasolt módosítások révén infrastruktúra-fejlesztési igény nem jelenik meg, a tervmódosítás során
az érvényes terv alátámasztó munkarészeiben módosítás nem vált szükségessé.

A javasolt változás (módosítás) környezeti hatásai
A módosítás intenzívebb használatot nem jelent, aminek okán a módosítás révén negatív irányú kör-
nyezeti hatás nem várható. A korábban tervezett új beépítésre szánt területek megszüntetésével a BIA
érték nem változik.
A fenti számok azt mutatják, hogy a település stagnáló, enyhén csökkenő, és öregedő népességű.
Az eltérés a vizsgálat készítésének idejéhez képest ugyan kicsi, de a pozitívabb képet nem igazolta.
„A község területén 2020-ban mintegy 3800 fő lesz a lakónépesség, a > ha 200 ha belterületen …..”
A BIA érték változása, a terület-felhasználás változásából adódó biológiai aktivitási érték visszapótlása
Kállósemjén területére is vonatkozóan a 2003-ban készült, és az érvényes terv készítése idején
érvényben lévő OTrT időközben két  alkalommal  is  változott.  Jelenleg a  2013-ban elfogadott  OTrT a
település területének nagyobb, mint 30 %-át vegyes térség övezetébe sorolja, 30-30 %-át a mező-
gazdasági és az erdős térség övezetébe, többi a települési és a vízgazdálkodási terület.
A 2012-ben érvényes OTrT még Kállósemjén területét a kisebb mértékben a vegyes térség országos
övezetébe, 45 %-át a mezgazdasági térség országos övezetébe, 35 %-át az erdős térség országos
övezetébe sorolta. Az érvényes szerkezeti terv is a tervezett települési terület-felhasználásokat ennek
figyelembe vételével határozta meg.

  OTrT 2012-ben

A 2012-ben érvényes OTrT Kállósemjénre vonatkozó részlete
Ezekből is következően ugyan számszaki szempontból ki lehet mutatni a BIA érték szinten tartását, de
az összehasonlító adatok nem relevánsak. Az érvényes terv az akkori tv.-i előírások szerint tervezte a
település területének terület-felhasználását. A kialakult állapothoz csak annyiban tudott illeszkedni,
amennyiben az akkori OTrT-nek való megfelelést igazolni kellett. Az Étv. 7.§. (3) bekezdése b) pontja
szerinti előírásokat, miszerint a

„ b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének biológiai
aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet,”



Kállósemjén TRT módosítás 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 314/2012.(XI.8.) Korm rendelet 37.§. szerinti előzetes tájékoztatási dok.

40

tervezett módosítások betartják, lévén csökken, és nem nő a beépítésre szánt terület.

Az OTrT szerkezeti terve szerint a település 2016-ban
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Kállósemjén az OTrT szerkezeti terve szerinti alábbi térségi övezetek által érintett

Országos Ökológiai hálózat                  Kiváló termőh.                                    országos vízmin. védelmi
  övezete                                         erdőterület övezete                                     terület övezete

MTrT kivágatai szerinti területfelhasználás és szerkezet, valamint a megyei és országos térségi övezetek

Az MTrT szerint Kállósemjén övezeti érintettsége
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Sajátos megyei övezetek
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Rendezési terv módosítását befolyásolható tényezők:

A lakossági kérelmek, valamint az önkormányzat lehetőségeiben az elmúlt 10 évben bekövetkezett
változások indokolják a településrendezési eszközökben a módosítást. Népmozgalmi adatok szerint a
település nem állt rá az optimista változat által prognosztizált kismértékű lakónépesség növekedésre.
Az önkormányzatok megváltozott gazdasági helyzete, a fejlesztések finanszírozási lehetősége még
inkább a reális, megalapozott fejlesztések szerinti tervezést követelik meg, melyet a rendezési tervek
statikus, műszaki-fizikai megalapozottságú, hosszútávú terveiben is le kell képezni.

Kiépültek az alapvető infrastrukturális hálózatok, megépült a 4. sz. elkerülő – új nyomvonalú út, az M3-
as autópálya, és a Nyíregyháza K-i elkerülő út is, mellyel Kállósemjénnek az M3-as autópálya kapcsolata
javult, az autópálya Nyíregyháza K-i kapcsolata közelebb hozta az országos főúthálózat gyorsforgalmi
útjaihoz Kállósemjént is, mintegy „bekötötte” azt. Kiépültek a település intézményei is, és több helyen
zöldterületi fejlesztés, valamint erdőtelepítés valósult meg.

A község a turizmus, a  mezőgazdasági termelés, tárolás és feldolgozás területén további fejlesztések
lehetőségét kívánja megteremteni, ezt a 2014-2020-as EU fejlesztési ciklus operációs programjai
kiemelten kezelik. Így a volt majorok területén további ipari termelési és logisztikai létesítmények
építményei, és az állattartás technológiai létesítményei elhelyezésére kell hangsúlyt fektetni, azok
építésének szabályait betartva, a környezetre gyakorolt hatásukat csökkenteni. Szerencsére az
elhelyezkedésük figyelembe veszi az adottságokat, az uralkodó széljárást, és a lakóterületektől való
„elzárásukat” az erdősültség is biztosítja.

Az érvényes településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeiben nincs szükség módosításra.
Ezek a tervmódosítások nem érintenek alapvető közlekedési hálózat változást, nem szükséges a kiépí-
tett infrastruktúra szerkezeti elemeiben változtatni, csak kiszolgáló és bekötő vezetékek épülhetnek,
melyhez a közterületek tervezett szélessége továbbra is elegendő.

Az országos erdészeti adattárban erdőterületként rögzített területek a módosítással érintett terüle-
teket nem „érintik”.

A megyei TRT sajátos övezeti szerint: az igazgatási terület DNY-i része a térségi jelentőségű mezőgazda-
sági árutermelő terület övezetébe tartozik.

A teljes igazgatási terület az országos gyümölcstermőhely kataszter által érintett. A módosítás ezt a
lehetőséget a továbbiakban is biztosítja a mezőgazdaság számára.

Az igazgatási terület érintett még a szélerőművek elhelyezésére vizsgálat alá vonható terület öveze-
tével.

A lakóterületek „besűrűsödése” nem indokolható a továbbiakban mindenhol. A testület döntése
szerint a módosítandó területeken a korábbi célt felül kell vizsgálni.

A módosítás során elérendő célok összegzése

A módosítások célja az érintett területeken olyan tervezett terület-felhasználás – majd ebből követ-
kezően olyan szabályozás rögzítése, - mely lehetővé teszi az Önkormányzat és a tulajdonosok hasz-
nálati elképzeléseinek megvalósíthatóságát, valamint a jogszabályi előírásokból eredő kötelezettsé-
gek rögzítését. A lakóépületek további elhelyezhetőségéhez elég a meglévő és korábban is, majd a
jelen módosításkor javasolt lakóterületek nagysága. A gazdasági területeken a fejlesztések a további-
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akban is területi tartalékkal rendelkeznek, csak a technológiai igény változásából eredő építmények
elhelyezhetőségének a szabályait kell a szabályozási tervben és a HÉSZ-ben meghatározni.
Megalapozott és tervezett fejlesztések, kiszámítható településfejlesztés és rendezés valósuljon meg. A
módosított terv a továbbiakban is biztosítja ezeket.
Szabályozási koncepció – javaslat a szabályozás módosítására
A szabályozási terv módosítási javaslatai esetén, a településszerkezeti terv javaslatokkal összhangban
kerülnek rögzítésre a tervezési területeken belüli építési övezetek.
A javasolt változás (módosítás) infrastrukturális igénye, fejlesztése
A javasolt módosítások révén infrastruktúra-fejlesztési igény nem jelenik meg, A meglévő, és az eddigi
tervezett infrastruktúra elhelyezésére adottak a területek, azok tervezett és igény szerinti kapacítással
megvalósíthatóak.
A javasolt változás (módosítás) környezeti hatásai
A módosítás intenzívebb használatot nem jelent, aminek okán a módosítás révén negatív irányú kör-
nyezeti hatás nem várható.

A szabályozási tervek változása
A módosítással érintett területek hatályos helyi építési szabályzat és szabályozási tervek szerinti övezeti
besorolása a tervezési területek esetében:

1. számú módosítás:
Elsőrendű közlekedési célú közterület, településközponti vegyes és kertvárosias lakóterület között.

  A HÉSZ és a szabályozási terv változása

A Kossuth utcán a kerékpárút területének biztosítása miatt szab. szélesség módosulhat



Kállósemjén TRT módosítás 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A 314/2012.(XI.8.) Korm rendelet 37.§. szerinti előzetes tájékoztatási dok.

46

2. számú módosítás:
Vegyes terület és falusias lakóterület mellett zöldterület közparkok megszünnek

A HÉSZ és a szabályozási terv változása

A Vt-z övezetek a település központjában. Egységesen alakulnak a telek alakítására vonatkozó
paraméterek.
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3. számú módosítás:
A csak a szabályozási terven feltüntetett Lf övezetben (Lf-1, 2) telekmélységek változnak/csökkennek, a
kialakult telekmélységek figyelembe vételével.
A szabályozási terv változása
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lakóterület
Az építési telek

Legkisebb alakítható legnagyobb
Sajátos építési

használat
alkalmazható építési

övezet
(beépítési mód)

Széles-
sége (m)

Mély-
sége
(m)

területe
(m2)

aktív
zöldfelülete

(%)

Beépí-
tettsége

(%)

Építmény
ma-

gassága
(m)

Falusias Lf–1-O 14 70 50 900 40 20 3,5-7,5
Lf-2-O 16 80 60 1.000 40 30 3,5-4,5

Kertvárosias Lke-1-O 18 35 600 50 30 3,5-7,5
Lke-2-O 16 45 720 50 30 3,5-7,5

A fenti telekterület-mélység minden, egyéb lakott helyre is változik

Péterhalom
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Újszőlőskert lakott terület

Forrás-tanya

Kiscsere-tanya

Nagybaromlak
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Németházi-tanya

Újfalui településrész

A jelmagyarázatban és a szab. terveken szereplő minimális telek méretek változnak
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4. számú módosítás:
A HÉSZ egyszerűsítése, az érvényes OTÉK szerint.

5. számú módosítás:
Újszőlőskertben a kállósemjéni 4002/1., 4002/2., 4003., 4004. és 0352/9. hrsz-ú ingatlanokra vonat-
kozó szabályozási előírások változtatása. A jelenlegi övezeti besorolásból átsorolni olyan övezetbe,
mely övezetben legalább 50 db szarvas- marha tartására szolgáló épület építése is megengedhető.
Az Újszőlőskertben lévő 4163., 4164. és 4165. hrsz-u ingatlanok összevonása után létrejövő 4640 m2
nagyságú területre a meglévő két épület (lakóépület, gazdasági épület) mellé egy 500 m2 nagyságú
termény- tároló építése a rendezési terv jelenlegi övezeti besorolása miatt nem lehetséges. A terület
Mk övezeti besorolásban van, ahol a telek beépítettsége nem haladhatja meg a 3 %-ot, és a beépített
terület a 300 m2-t, módosítás szükséges.

Újszőlőskert településrészen a kialakult, és továbbfejlesztésre javasolt tanyákat Ki-mü övezetbe kell
sorolni.

A szabályozási terv változása

Az Újszőlőskert településrészen kialakult tanyák, állattartó telepek létesítése miatti tervmódosítás

Mk→ Kio-mü

Eg → Kio-mü
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6. , 13. és 14. számú módosítás:
A Péterhalom településrészen lévő 0113/2. hrsz-ú ingatlant lakóövezetből át- sorolása Gip gazdasági
ipari övezetbe – a teljes telek és tömb-, a tulajdonos itt üvegtörő vállalkozói tevékenységet szeretne
folytatni. Péterhalom településrészen a lakó, a gazdasági és a mezőgazdasági területek határait
pontosítani kell. Itt lehet visszapótolni a BIA értéket.

A szabályozási terv és a HÉSZ változása

7. és 12. számú módosítás:
A belterületi 1128., 1129., 1105., 1064. hrsz- ú ingatlanok tulajdonosa egy gazdasági központot kíván

ki- alakítani a fenti egybe- függő területeken. Elképzeléseinek a Kio-mű építési övezet lenne alkalmas,
majorok, termelési-feldolgozási célú mezőgazdasági üzemi sajátos használat, ill. rendeltetési
besorolást meg kell vizsgálni.
A szabályozási terv változása

8. számú módosítás:
Az Újfalúrét külterületi településrészen lévő 0185/58., 0185/31-35. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosa az
adott területeket állattartásra szeretné hasznosítani, 300-400 db szarvasmarha tartásával. Jelenleg Lf
övezetben van. A településrészen, a 0179/21 hrsz- ú ingatlan tulajdonosa egy közel 2 hektár kiterjedésű
fóliás zöldség termesztést kíván folytatni, az előírások módosítása szükséges, hogy az övezeti besorolás
ezt megengedje. Jelenleg lf övezetben van.
A szabályozási terv változása

Lf→Gip
A telek
beépítésnél
figyelembe
nem vehető
része
törlésre
kerül
Bia érték
miatt
Má→Eg

Lf→ Kio-mü

Lf→ Má

Lke → Lf

Lke → Kio-mü
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9. számú módosítás:
A Kossuth u. 77. tulajdonosa a meglévő lakóépületet üz- letté alakította, Ezen területre előírt legkisebb-
legnagyobb épületmagasság csökkentése (7,5-9,5 m). A meglévő épületek magassága most kevesebb.
A terület övezeti besorolása Vt-z. Az ilyen jellegű elő írások indokoltságát célszerű a település más
részein is felülvizsgálni. Az újonnan építhető építmények magasságának alsó korlátját felül kell
vizsgálni.
A szabályozási terv változása

Sajátos építési
használat

alkalmazható
A telek

Legkisebb alakítható legnagyobb
Építési övezet jele

(beépítési
módja)

Szélessége
(m)

Mélysége
(m)

Területe
(m2)

Aktív
zöldfelülete

(%)

Beépített-
sége
(%)

építmény-
magassága

(m)
Településközponti

vegyes
Vt- (Z) 16 12 40 30 700 360 25 60* 9,5-12,5

14 12 40 30 550 360 25 60 7,5-9,5
12 30 360 25 60 4,5-7,5

Vt- (O) Vt-O* 20 30 600 30 40* 4,5-7,5
10.és 12. számú módosítás:
Dózsa Gy. u. 22. szám alatti óvoda ingatlanának beépíthetőségi százalékát meg kell vizsgálni, mivel
jelentős méretű épületbővítésre kerül sor.
Vagy területfel-használási változással, vagy újabb telek vásárlásával történő kiegészítéssel oldható
meg. Ekkor marad lakóterület, de a Kossuth utca menti tömbök kivételével Lke-ből Lf lesz.
A szabályozási terv változása

tervezett
LKe→Lf
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11.és 14. számú módosítás:
Az övezeti besorolás különbözősége egy utcán belül felülvizsgálandó, például utca egyik oldala Lf, másik
oldala Lke övezeti besorolású, ez több utca tekintetében is vizsgálandó.
A kertvárosias lakó-falusias lakóterületeket felül kell vizsgálni. Változás az Arany J. u-Mező I. u.-
Vasvári Pál u.- Bem utca-Kossuth L. utca közötti tömbökben lehet. Lke →Lf
A szabályozási terv változása

15. és 16. számú módosítások
A község területén a telkek előírásaiban, a telkek beépítés szempontjából figyelembe vehető telek-
részek módosításában, a tervezett tömbfeltáró utak törlésében, a fejlesztési elképzeléseinek megva-
lósításához szükséges kisebb mértékű módosításokról a módosítás során intézkedni kell.  Az időközben
megtörtént tv.-i, országos rendeletek szerinti változásokat a HÉSZ-ben át kell vezetni.

A szerkezeti terv változik a kialakult terület-használatoknak megfelelően, ezt a szabályozási terv is
leképezi.
A kerékpárút belterületi szakaszának tanulmányterve

Lke → Lf
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A Dózsa Gy. utcai Óvoda tervezett bővítésének helyszinrajza


