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I. Tervi előzmények 

Orosháza város Helyi Építési Szabályzatát a 10/2011. (V.30.) önkormányzati rendelettel alkotta 

meg, majd az 1/2012. (I.13.) és az 1/2013. (II.5.) önkormányzati rendeletekkel módosította. 

Településszerkezeti tervét a 116/2011. (V.20.) Kt. számú határozatával fogadta el, majd az 

5/2013. (II.01.) Kt. számú határozatával módosította. 

A 2001-ben készült Településfejlesztési Koncepcióját többször módosította a város, legutóbb a 

31/2011. (III.18.) Kt. számú határozatával. 

Jelen módosítás tárgya a tervezett gyógyhely határvonalának és védőtávolságának átvezetése a 

településszerkezeti- és szabályozási tervekre. A gyógyhellyé minősítés még nem történt meg, a 

végleges határvonal (pozitív elbírálás esetén) várhatóan a 2016-ban elkészülő új 

Településrendezési eszközökön szerepelhet.  

Jelen módosítás a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2012. augusztus 6-án hatályos 

településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával készül, a 

314/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet 45. § (2) bekezdés a) pontja alapján. 

A tervanyag államigazgatási véleményezése 2015. február 05-én kezdődött el az 

államigazgatási szerveknek megküldött előzetes felhívásommal. A beérkezett észrevételeket és 

reagálásokat jelen dokumentáció II. fejezete tartalmazza.  

A tervanyag elkészültét követően 2015. június 30-án tervi véleményezés indult, melynek 

keretében 30 napon belül alkothattak véleményt a bevont szervek és a partnerek. Külön 

dokumentált táblázatban szerepelnek az államigazgatási szervek által adott vélemények és az 

általunk adott válaszok összefoglalása. Az észrevételek kapcsán kisebb korrigálásra szorult a 

tervanyag. A beérkezett eltérő véleményeket sikerült beépíteni a tervanyagba, így nem kellett 

egyeztető tárgyalást összehívni.  

Orosháza város területére készülő településfejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési 

stratégia és településrendezési eszközök egyeztetésének szabályait, valamint a dokumentumok 

nyilvánosságának biztosítását tartalmazó Partnerségi rend az Önkormányzat 30/2015. (II.20.) 

K. t. határozatával került elfogadásra. A Partnerségi egyeztetés keretében Partnereinknek 2015. 

február 05-től kezdődően 21 nap állt rendelkezésre, hogy előzetes észrevételeiket 

elektronikusan, postán vagy személyesen eljuttassák az Orosházi Polgármesteri Hivatalhoz. 

Nem érkezett be észrevétel. A tervi szakaszban ismét meghirdetésre került a Partnerségi 

egyeztetés, vélemények ezúttal sem érkeztek.  

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a véleményezési eljárást a 219/2015. (X. 

30.) számú határozatával zárta le. A határozat közzététele a helyben szokásos módon 

megtörtént. A módosítás tervanyaga a döntés értelmében az állami főépítészhez került végső 

véleményezésre. Az állami főépítész BE/1/317-2/2015 számú végső véleménye támogatja a 

módosítás jóváhagyását. 
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II. Előzetes észrevételek és válaszok összefoglalása 

Az új Településfejlesztési Koncepció és Településrendezési Eszközök és jelen módosítás előzetes véleménykérő levele egyszerre menti ki a 

véleményező szerveknek. A beérkezett észrevételek rövid összefoglalását tartalmazza az alábbi táblázat. (Megj.: A vélemények szkennelt formában 

megtalálható a tervezői honlapon – www.ujleptekbt.hu) 

Orosháza Város Településrendezési Eszközök módosítása teljes eljárásban - 2015. Vélemények értékelése 

Véleményező szerv Vélemény röviden(megjegyzés: a www.ujleptekbt.hu tervezői 

honlapon minden beérkezett vélemény megtalálható) 

Egyetért-e a 

módosítással? 

Részt kíván-e 

venni a 

továbbiakban? 

Vélemény 

figyelembevételének  módja 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatal 

Állami Főépítész 

A településfejlesztési koncepcióval kapcsolatos szakmai és 

eljárásrendi észrevételeket tesz. A 2/2005. (I.11.) Korm. 

rendelet szerinti környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja 

szükségesnek. A településrendezési terv módosításával 

kapcsolatban az előzetes szakaszban észrevételt nem tesz. 

Ismerteti az eljárási szabályokat.  

igen igen  Nem igényel változtatást. 

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség 
Szükségesnek tartja zajvédelmi munkarész készítését, felhívja a 

figyelmet a tervezett gyógyhely területén betartandó szigorú 

zajvédelmi előírásokra. Egyéb észrevételt nem tesz. 

igen igen Nem igényel változtatást. 

Csongrád Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági 

Osztály 

Vízügyi hatóságként a figyelembe veendő jogszabályokat 

sorolja fel. A 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti 

vizsgálat elkészítése álláspontja szerint nem szükséges.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Körös-Maros Nemzeti Park 

Igazgatóság 
Részletezi a város területén nyilvántartott természetvédelmi 

szempontból értékes területeket. Jelzi, hogy a kért 

adatállományt megküldte.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi 

Igazgatóság 

A gyógyhellyé minősítendő terület belvízelvezetéséről, majd 

általános érvényű szakmai és jogszabályi kérdésekről ad 

információkat.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi 

Hatósági Szolgálat 

Tűzvédelemmel, a veszélyes anyagokkal és a csapadékvíz 

elvezetéssel kapcsolatosan fogalmaz meg észrevételt. 

igen igen Nem igényel változtatást. 

http://www.ujleptekbt.hu/
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Békés Megyei Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási 

Szerve 

Megállapítja, hogy a módosítás közegészségügyi érdeket nem 

sért, a gyógyhely tervezett határát jónak tartja. Kiemeli a 

határoló zöldfelületek jelentőségét.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Jelzi, hogy a 47-es sz. főút felújítása kiemelt jelentőségű ügy. 

Szakmai javaslatokat és jogszabályi követelményeket részletez.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság 

Légügyi Hivatal 

A módosításhoz hozzájárul. igen nem Nem igényel változtatást. 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Közlekedési Felügyelőség 

Szakmai javaslatokat fogalmaz meg a tervezéssel kapcsolatban.   igen igen Nem igényel változtatást.  

Forster Gyula Nemzeti Örökség-

gazdálkodási és Szolgáltatási 

Központ 

Megküldte a régészeti adatokat.Válasz: Az adatok szerepelnek a 

tervlapokon. 

igen igen Nem igényel változtatást. 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Békéscsabai Járási Hivatal Járási  

Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatal 

A koncepció készítése során szem előtt tartandó, 

örökségvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, tartalmi 

követelményeket részletez.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Békés Megyei Kormányhivatal 

Földhivatala 

A termőföld védelmével kapcsolatban közöl előírásokat, 

ismerteti a település átlagosnál jobb minőségű földterületeit 

művelési áganként. A gyógyhellyé minősítéssel kapcsolatban 

észrevételt nem tesz. 

igen igen Nem igényel változtatást. 

Bács-Kiskun Megyei 

Kormányhivatal Erdészeti 

Igazgatóság 

Javasolja mezővédő erdősávok telepítését, melyre támogatás is 

igényelhető. A kért adatok letöltési helyét közli. A gyógyhely 

kapcsán nem tartja szükségesnek a 2/2005. (I.11.) Korm. r. 

szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági 

Hivatal 

A 0400 helyrajzi számú ingatlan állami tulajdonú, a 

Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében van, területén 

kéri a honvédelemhez kapcsolódó tevékenységeket a 

továbbiakban sem korlátozni. A gyógyhellyé minősítésről szóló 

módosítási eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni. 

igen  Koncepció: 

igen 

Gyógyhely: 

nem 

Nem igényel változtatást.  

Békés Megyei Rendőr-

főkapitányság 

Hozzájárul a módosításhoz, egyéb észrevételt nem tesz. igen nem Nem igényel változtatást. 

Magyar Bányászati és Földtani 

Hivatal Szolnoki Bányakapitányság 

Felsorolja a város közigazgatási területén belüli 

bányatelkeket/kutatási területeket. Szakmai javaslatokat ad a 

megalapozó munkarészek készítéséhez szakterületét illetően. 

Ismerteti a vonatkozó jogszabályi környezetet. 

igen igen Nem igényel változtatást. 

Nemzeti Média- és Hírközlési 

Hatóság 

Szakmai és jogszabályi javaslatokat ad a hírközlési munkarész 

elkészítéséhez. 

igen igen Nem igényel változtatást. 
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Békés Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének Elnöke 

Tájékoztat Orosháza Város országos-, megyei tervi 

érintettségéről és a kapcsolódó jogszabályi változásokról.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Alföldvíz Zrt Nem reagált. - - - 

Állami Népegészségügyi és 

Tisztiorvosi Szolgálat Országos 

Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi 

és Gyógyfürdőügyi Főosztály 

Felsorolja a város területén lévő kutakat (ásvány és gyógyvíz 

tekintetében). A koncepció készítése során kéri biztosítani a 

Gyopárosi Gyógy- és Strandfürdő területén zajló gyógyító 

tevékenység zavartalanságát. A tervezett gyógyhely 

határvonalához a szakvéleményét be kell szerezni. 

igen igen Nem igényel változtatást. 

Dél-Békés megyei Vízgazdálkodási 

Társulat 

Nem reagált. - - Nem igényel változtatást. 

EDF Démász Hálózati Elosztó Kft 

Beruházási Iroda 

Megküldte a kért adatokat. - - Nem igényel változtatást. 

FGSZ Zrt. Kecskeméti 

Földgázszállító Üzem 

Megküldte a kért adatállományt, szakmai információkat közöl, 

melyeket kér szem előtt tartani.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

GDF-SUEZ Égáz-Dégáz 

Földgázelosztó Zrt 

Nem reagált. - - Nem igényel változtatást. 

INVITEL Zrt. Déli Régió 

Nyilvántartási és Hálózat-

üzemeltetési Osztály 

Nem reagált. - - Nem igényel változtatást. 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs 

Központ 

Kifogása nincs, a térséget érintő országos közútfejlesztéssel és 

közlekedéssel kapcsolatos szakmai tájékoztatást tesz és 

vonatkozó jogszabályokból idéz.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. A módosítási üggyel egyetért. A főbb közlekedési utakkal 

kapcsolatban formált véleményt.  

igen igen Nem igényel változtatást. 

M-Telekom Nyrt. Észrevételt nem tesz, szakmai segítségét felajánlja. igen igen Nem igényel változtatást. 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt A településsel kapcsolatban terveik nincsenek. igen nem Nem igényel változtatást. 

Orosházi Városüzemeltetési és 

Szolgáltató Zrt. 

Személyes egyeztetés történt, a továbbiakban is segíti a munkát. igen igen Nem igényel változtatást. 

I. fokú építésügyi hatóság. Személyes egyeztetés történt, a továbbiakban is segíti a munkát. igen igen Nem igényel változtatást. 

 

A szomszédos települések közül egyedül Csorvás reagált a megkeresésre, de észrevételt nem tett. 
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III. Megyei és Országos tervi megfeleltetés 

A településszerkezeti tervek készítése és módosítása során igazolni szükséges a területrendezési 

tervekkel való összhangot. 

Békés Megye Közgyűlése 2005. október 7-én fogadta el, majd 2012. év júniusában módosította 

a megye területrendezési tervét (BTrT). Rendelkezéseit a települések rendezési tervében 

figyelembe kell venni. A megfeleltetést az Országos Területrendezési Tervről szóló, többször 

módosított 2003. évi XXVI. törvény (OTrT) előírásai szerint kell biztosítani. A megyei terv 

azonban még nem követte le az OTrT legutóbbi (2013. december 9-én elfogadott) változásait.  

Az OTrT átmeneti rendelkezéseket tartalmaz az új szabályok alkalmazására.  

 Az átmeneti rendelkezések értelmében (31/B § l) pont): 

„azon új országos, kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket az MTv. állapított meg, 

azonban a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervben még nem kerültek 

alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az 

MTv.-vel megállapított 12/A. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és 

alkalmazni.” 

Megjegyzés: az MTv. az egyes törvények területrendezéssel összefüggő módosításáról szóló 

2013. évi CCXXIX. törvény rövidítése. 

Az MTv. a következők szerint hozott új térségi övezeteket létre (félkövér szedés): 

 12. § (1) Országos övezetek: 

a) országos ökológiai hálózat,  

b) kiváló termőhelyi adottságú szántóterület, 

c) jó termőhelyi adottságú szántóterület, 
d) kiváló termőhelyi adottságú erdőterület, 

e) tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület, 

f) világörökségi és világörökségi várományos terület, 

g) országos vízminőség-védelmi terület, 

h) nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló 

vízkár-elhárítási célú szükségtározók területe, 

i) kiemelt fontosságú honvédelmi terület. 
 (2) Kiemelt térségi és megyei övezetek: 

a) magterület, 

b) ökológiai folyosó, 

c) pufferterület, 

d) erdőtelepítésre javasolt terület, 

e) ásványi nyersanyagvagyon-terület, 
f) rendszeresen belvízjárta terület, 

g) földtani veszélyforrás területe, 

h) honvédelmi terület. 

  

Az MTv. által törölt térségi övezetek (31/B.§ e): azokat az országos övezeteket, amelyeket a 

kiemelt térségi és megyei területrendezési terv alkalmaz, azonban az MTv. megszüntetett, a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni; g) azokat a 

kiemelt térségi és megyei övezeteket, amelyeket a kiemelt térségi és megyei területrendezési terv 

megállapít, azonban az MTv. megszüntetett, az i) pontban foglaltak kivételével a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál nem kell alkalmazni.): 

12. § (1) Országos övezetek: 

d) országos komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 

e) országos jelentőségű tájképvédelmi terület 

f) kulturális örökség szempontjából kiemelten kezelendő terület, 
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g) kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület, 

h) felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe, 

i) ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület, 

j) együtt tervezhető térségek, 

k) kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület. 

(2) Kiemelt térségi és megyei övezetek: 

d) erdőtelepítésre alkalmas terület, 

e) térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület, 

g) térségi hulladéklerakó hely kijelöléséhez vizsgálat alá vonható terület, 

h) világörökség és világörökség-várományos terület, 

i) történeti települési terület, 

k) nagyvízi meder, 

m) vízeróziónak kitett terület, 

n) széleróziónak kitett terület, 

o) térségi jelentőségű tájképvédelmi terület. 

 

Azon övezetekre, melyek a BTrT-ben szerepelnek, de az OTrT módosította őket, a következő 

előírások vonatkoznak az MTv. alapján: 

„31/B.§ f) azokra az országos övezetekre, amelyeket a kiemelt térségi és megyei 

területrendezési terv alkalmaz, azonban a rá vonatkozó előírásokat az MTv. módosította, a 

településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál e törvénynek az MTv.-vel 

megállapított övezeti előírásait kell alkalmazni.” 

 

Országos tervi megfeleltetés 

 

Az országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény a 2013. évi CCXXIX. 

törvény által módosult, megváltozott a területfelhasználási kategóriák térbeli eloszlása, 

kiterjedése és új övezeti kategóriák jelentek meg. Ezen módosításokat érvényesíteni kell a 

településrendezési tervben is. 

Az országos szerkezeti tervet a megyei terv hivatott lebontani és aktualizálni a saját adottságait, 

szándékait figyelembe véve. Ez idáig az OTrT módosítást még nem követte le a BTrT, ezért az 

érvényes országos szabályok megyei tervre vonatkozó előírásait is figyelembe vette jelen 

tervmódosítás. A módosítás során új beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, csupán a 

gyógyhely tervezett határvonala kerül ábrázolásra a tervlapokon. A település terület 

felhasználása nem változik, ezért nem kell vizsgálni az országos tervnek való megfeleltetést 

ennek kapcsán. 

Az OTrT szerkezeti terve Orosháza területén mezőgazdasági, vízgazdálkodási és települési 

terület felhasználásokat határoz meg. Az alábbi országos terven jelölt infrastruktúra elemek 

érintik a települést: 

A Dögös-Kákafoki országos jelentőségű csatorna áthalad Kiscsákó területén. 

A tervezett M47 gyorsforgalmi út a belterületet nyugatról megkerülve halad át a településen, 

melyet még a Szarvas (44.sz. főút) – Orosháza – Mezőkovácsháza – Battonya – (Románia) és 

a Soltvadkert (53.sz. főút) – Kiskunmajsa – Kistelek – Mindszent – Derekegyház – Szegvár 

(45. sz. főút) – Nagymágocs – Orosháza (47. sz. főút) új főúti kapcsolatok érintenek.  

Szeged-Békéscsaba-Kötegyán-(Románia) országos vasúthálózat részeként, ezenkívül 

országos kerékpárút hálózat, 400 kV-os elektronos vezeték és földgázszállító vezetékek 

érintik a település közigazgatási területét. 

A szükséges adatszolgáltatásokat megkapta a tervező, minden adat naprakészen fog szerepelni 

a 2016-ban készülő új Településrendezési Eszközökben. Jelen módosítás kapcsán ez nem 

releváns.   
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Országos Területrendezési Terv – Szerkezeti Terv – részlet: 

 

 
 

 

Országos övezetek 

Országos Ökológiai Hálózat 

 

Országos területrendezési tervben megállapított övezet, 

amelybe az országos jelentőségű természetes és 

természetközeli területek, valamint az azok között kapcsolatot 

teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere 

tartozik, és amelynek részei a magterületek, az ökológiai 

folyosók és a pufferterületek. 

Az OTrT13.§-a fogalmaz meg előírásokat az övezettel 

kapcsolatban: „13. § (1) Az országos ökológiai hálózat 

övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei 

területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető 

ki, amely az ökológiai hálózat természetes és természetközeli 

élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 

(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a 

bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó előírások 

alkalmazásával lehet. 

(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 

tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni.” 

Az övezet nem érinti a módosítási ügyet. 
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Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

Az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott 

övezet, amelybe kiváló növénytermesztési feltételekkel 

rendelkező szántóterületek tartoznak. 

Az OTrT 13/A.§-a fogalmaz meg előírásokat az övezettel 

kapcsolatban: „13/A. § (1) Kiváló termőhelyi adottságú 

szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 

kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési 

hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 

(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 

bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 

lehet.” 

Az övezet nem érinti a módosítási ügyet. 

Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

Az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott 

övezet, amelybe jó növénytermesztési feltételekkel rendelkező 

szántóterületek tartoznak. 

Az OTrT 13/B.§-a fogalmaz meg előírásokat az övezettel 

kapcsolatban: „13/B.§ A településrendezési eszközökben a jó 

termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a mezőgazdasági 

terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe 

kell venni.” 

Az övezet két helyen érinti a tervezett gyógyhelyet és 

védőövezetét, az egyik terület közpark, a másik különleges 

strand terület felhasználási kategóriában van, melyek nem 

veszélyeztetik a termőföldet. 

Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete 

Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervekben alkalmazott övezet, 

amelybe az őshonos fafajokból álló erdőtársulások 

fenntartására leginkább alkalmas és az erdő hármas 

rendeltetését - védelmi, gazdasági, közjóléti - egymással 

összhangban a legmagasabb szinten biztosítani képes 

erdőterületek tartoznak. 

Az OTrT.14.§-a fogalmaz meg előírásokat az övezettel 

kapcsolatban: „(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

 (2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és 

bányászati tevékenységet engedélyezni a bányászati 

szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint 

lehet.” 

Az övezet érinti a módosítási helyszínt, azonban ténylegesen 

beerdősült területeket jelöl, melyek értékét képezik a tervezett gyógyhelynek, beépítésre szánt 

területté minősítésük nem merült fel.  
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Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete 

 

Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt 

térségi és megyei területrendezési tervekben alkalmazott 

övezet, amelybe a természeti adottságok, rendszerek, valamint 

az emberi tevékenység kölcsönhatása, változása következtében 

kialakult olyan területek tartoznak, amelyek a táj látványa 

szempontjából sajátos és megkülönböztetett fontosságú, 

megőrzésre érdemes esztétikai jellemzőkkel bírnak. 

Az OTrT.14/A.§-a fogalmaz meg előírásokat az övezettel 

kapcsolatban: (1) A tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő terület övezete területét a kiemelt térségi és 

megyei területrendezési terv és annak alapján a 

településszerkezeti terv pontosítja. 

 (2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása 

által érintett területre a kiemelt térség és a megye 

területrendezési tervének megalapozó munkarésze 

keretében meg kell határozni a tájjelleg helyi jellemzőit, valamint a település teljes 

közigazgatási területére készülő településrendezési eszköz megalapozó vizsgálata keretében 

meg kell határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit, elemegyütteseit, valamint a tájképi 

egység és a természeti adottságokhoz igazodó hagyományos tájhasználat helyi jellemzőit. 

 (3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi 

egység és a hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési 

szabályzatban meg kell határozni a területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére 

vonatkozó szabályokat. 

 (4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv 

készítését írhatja elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg. 

 (5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni. 

 (6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és 

kiserőműveket a tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását 

nem veszélyeztető műszaki megoldások alkalmazásával kell elhelyezni.” 

Az övezet nem érinti a módosítási területet. 

Országos vízminőség-védelmi terület övezete 

Országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi 

és megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe 

a felszíni és felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, 

használatra szánt vizek és a vízkivételi művek, továbbá a halak 

életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását 

szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak. 

Az OTrT 15.§-a fogalmaz meg előírásokat az övezettel 

kapcsolatban: „(1) Az országos vízminőség-védelmi terület 

övezetében keletkezett szennyvíz övezetből történő 

kivezetéséről és az övezeten kívül keletkezett szennyvizek 

övezetbe történő bevezetéséről a kiemelt térség és a megye 

területrendezési tervében rendelkezni kell. 

 (2) Az övezetbe tartozó települések településrendezési 

eszközeinek készítése során ki kell jelölni a vízvédelemmel 
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érintett területeket, és a helyi építési szabályzatban az építési övezetre vagy övezetre 

vonatkozó szabályokat kell megállapítani. 

 (3) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre 

vonatkozó szabályok szerint lehet folytatni.” 

Az övezet nem érinti a módosítási helyszínt. 

 

Megyei tervi megfeleltetés 

 

A Békés Megye területrendezési tervében kijelölt területfelhasználási kategóriákat a 

települések rendezési tervében figyelembe kell venni, s területüket a 2013. évi CCXXIX. 

törvénnyel módosított Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

(továbbiakban OTrT) előírásainak megfelelően kell biztosítani.  

„A térségi területfelhasználási kategóriákra vonatkozó szabályok”(OTrT 6. § (2) bek.) szerint: 

„(2) A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon belül a települési 

területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 

a) az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 

egységbe kell sorolni; 

b) a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt 

különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy 

természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias 

lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki; 

c) a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 

erdőterület vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 

fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 

területfelhasználási egység kijelölhető; 

d) a települési térség bármely települési területfelhasználási egységbe sorolható; 

e) a vízgazdálkodási térséget legalább 85%-ban vízgazdálkodási terület vagy 

természetközeli területfelhasználási egységbe kell sorolni; 

f) az építmények által igénybe vett térséget az adott építmény jellege szerinti települési 

területfelhasználási egységbe kell sorolni.” 

 

Orosháza területén városias települési, mezőgazdasági és vízgazdálkodási területfelhasználást 

jelöl a megyei terv. 

A módosítás keretében nem történik területfelhasználás változás, ezért ilyen irányú megfelelést 

nem vizsgál jelen terv. A főbb infrastruktúra hálózatok friss állományai bedolgozásra kerülnek 

a 2016-ben jóváhagyandó új Településrendezési Eszközökbe.  

Jelen módosítás kapcsán a 4406.j. országos út főúttá fejlesztése érdemel említést. Az út 

zajterhelésének vizsgálatát elvégezték, a főúttá fejlesztés lehetőségének figyelembevételével 

lett meghatározva a gyógyhely javasolt határvonala (az út menti 8179 ás 8184 hrsz-ek 

kikerültek a javasolt gyógyhely területéből). 
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BTrT Szerkezeti Terv – részlet: 

 

A települést érintő megyei tervi övezetek 

Magterület, Ökológiai folyosó, pufferterület 

 

Magterület: kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervekben megállapított övezet, amelybe olyan természetes 

vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adott 

területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és 

életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek és számos 

védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont. 

Ökológiai folyosó: kiemelt térségi és megyei területrendezési 

tervekben megállapított övezet, amelybe olyan területek - 

többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy megszakított 

élőhelyek, élőhelysávok, élőhelymozaikok, élőhelytöredékek, 

élőhelyláncolatok - tartoznak, amelyek döntő részben 

természetes eredetűek, és amelyek alkalmasak az ökológiai 

hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, 

pufferterületek) közötti biológiai kapcsolatok biztosítására. 
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Pufferterület:kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben megállapított övezet, 

amelybe olyan rendeltetésű területek tartoznak, amelyek megakadályozzák vagy mérséklik 

azoknak a tevékenységeknek a negatív hatását, amelyek a magterületek és az ökológiai 

folyosók állapotát kedvezőtlenül befolyásolhatják vagy rendeltetésükkel ellentétesek. 

Az OTrT 17-19.§-i fogalmaznak meg előírásokat a magterülettel, az ökológiai folyosóval 

és a pufferterülettelkapcsolatban:  

„17. § (1) Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, ha: 

a) a települési területet a magterület vagy a magterület és az ökológiai folyosó körülzárja, 

és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 

terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 

hogy biztosított-e a magterület, a magterület és az ökológiai folyosó természetes és 

természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 

működése. 

 (3) 

 (4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 

nyomvonala, az erőművek és kiserőművek a magterület természetes élőhelyeinek 

fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem 

akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhetők el. 

 (5) 

(6) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 

művelésű bányatelek nem bővíthető. 

18. § (1) Az ökológiai folyosó övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, 

kivéve, ha: 

a) a települési területet az ökológiai folyosó vagy a magterület és az ökológiai folyosó 

körülzárja, és 

b) a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

(2) Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása esetén, a beépítésre szánt 

terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az eljárás során vizsgálni kell, 

hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és természetközeli élőhelyeinek 

fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan működése. 

 (3) 

 (4) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek 

nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az érintkező magterület 

természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok közötti ökológiai 

kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával helyezhető el. 

(5) Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, meglévő külszíni 

művelésű bányatelek nem bővíthető. 

19. § Pufferterületen a településszerkezeti terv beépítésre szánt területet csak abban az 

esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, 

biológiai sokféleségét, valamint táji értékeit nem veszélyezteti.” 

 

Az övezet nem érinti a módosítási ügyet. 
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Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított övezet, amelybe a sík vidéki vagy enyhe 

lejtésviszonyokkal rendelkező területek azon mélyebb részei 

tartoznak, ahol a helyi csapadék egy része átmeneti vízfelesleg 

formájában, nagyobb mennyiségben és gyakorisággal 

összegyűlik. 

Az OTrT 23.§-a rendelkezik az övezettel kapcsolatosan: „A 

rendszeres belvízjárta terület övezetében új beépítésre szánt 

terület csak akkor jelölhető ki, ha ahhoz a vízügyi igazgatási 

szerv a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása során 

adott véleményében hozzájárul.” 

Jelen módosításban új beépítésre szánt terület kijelölése nem 

történik. Az övezet a tervezett gyógyhely területének a 

délkeleti csücskét érinti, mely erdő. Művelésének 

megváltoztatása nem várható, hiszen a gyógyhely szempontjából kifejezetten előnyös a 

jelenléte.  

Ásványi nyersanyag-vagyon területe 

Kiemelt térségi és megyei területrendezési tervekben 

megállapított övezet, amelyben a megállapított bányatelekkel 

lefedett és bányatelekkel le nem fedett, az állam kizárólagos 

tulajdonát képező, az Országos Ásványanyag Nyilvántartás 

szerint nyilvántartott ásványi nyersanyagvagyon területei 

találhatók. 

Az OTrT 19/B.§-a rendelkezik az övezettel kapcsolatosan: 

„(1) Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a 

településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének 

megfelelően lehatárolni. 

(2) Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a 

településrendezési eszközökben csak olyan 

területfelhasználási egység, építési övezet vagy övezet 

jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem lehetetleníti el.” 

A módosítási helyszín nem érint bányatelket.  

 

Területfelhasználás változás nem történik jelen eljárásban, ezért a biológiai aktivitásérték 

módosulását, a területfelhasználás változásának kimutatását és az Étv. 7.§ (3) e) pontjának való 

megfelelést szükségtelen vizsgálni.   
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IV. Módosítási ügy leírása, alátámasztó szakági munkarészek 

Orosháza város nyugati részén, a központtól 

~3kilométerre található Gyopárosfürdő, melyben 

strand, élményfürdő sportközpont, szabadvízi 

programok és gyönyörű természeti környezet várja 

a látogatókat. Nyugodt, csendes helyen fekszik a 

terület, a város zajától messze, szinte minden 

oldalról erdővel körülvéve. A beépített vagy 

beépítésre szánt területek között hatalmas 

zöldfelületek tagolják a tervezett gyógyhelyet.  

A gyógyhely értékeinek bemutatását a kérelemhez 

benyújtandó más munkarészek tartalmazzák, jelen 

módosítás feladata a gyógyhely tervezett 

határvonalának és védőtávolságának átvezetése a 

településszerkezeti és szabályozási tervlapokra. 

 

 

Településszerkezeti terv 

A hatályos településszerkezeti terven „V” vízgazdálkodási, „Üü” üdülőházas üdülő, „Zk” 

közpark, „Ee” egészségügyi-szociális-turisztikai erdő, „Vt” településközpont vegyes, „Kst” 

különleges strand és „Kc” különleges kemping övezetek szerepelnek a tervezett gyógyhely 

területén. A beépítésre szánt területek közül az üdülőterületek részben beépítettek, a tervezett 

gyógyhelyet érintően 30% maximális beépíthetőség és 40% minimális zöldfelületi előírással 

rendelkeznek. 

Hatályos szerkezeti terv: 
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Módosított Szerkezeti terv: 

 

A különleges területek nagy kiterjedésű strand és kempingezés célt szolgálnak, maximum 20% 

beépíthetőséggel és 60% minimális zöldfelületi fedettséggel. A vegyes terület intenzívebb 

beépíthetőségi paraméterekkel rendelkezik, azonban minimális területet érint (csak a 7821 

helyrajzi számú ingatlant) a tervezett gyógyhelyen. 

A tervezett gyógyhely területét a fentieken túl beépítésre nem szánt területek alkotják, szinte 

minden oldalról erdők vagy közparkok határolják.  

A területen kerékpárutat jelöl a szerkezeti terv, mely megkerüli a tórendszert és Gyopáros 

főutcáján halad.  

Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat 

A tervezett gyógyhely és védőterületének határvonala a szabályozási terven is megjelenik. A 

Helyi Építési Szabályzatban külön előírást nem szükséges alkotni, a természetes 

gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet (továbbiakban: Rendelet) részletesen 

előírásokat tartalmaz a gyógyhelyek kapcsán.  

A Rendelet 3.§-a tartalmaz a Helyi Építési szabályzattal kapcsolatos feladatokat:  

„(2) A gyógyhellyé nyilvánítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell 

a) a gyógyhellyé nyilvánítandó település, településrész és a védőterület határvonalának 

megjelölését az érintett ingatlanok helyrajzi számának feltüntetésével és/vagy az utak, utcák, 

terek megnevezésével, 

(3) f) a gyógyhely és védőterületének határvonalát tartalmazó terület-, illetve 

településrendezési tervet.” 

A HÉSZ kiegészül a tervezett gyógyhely határvonala és védőterülete által érintett ingatlanok 

helyrajzi számos listáját és a sarokpontok EOV koordinátáit tartalmazó táblázatokkal. Jelen 

véleményezési anyag pedig eleget tesz a (3) f) pont előírásának.  
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Hatályos szabályozási terv 

 

Módosított szabályozási terv 
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A terület közműellátottsága 

 

Vízellátás 

Gyopárosfürdő vezetékes ivóvízellátása az Orosházi Kistérségi Vízmű rendszeréről történik az 

Na 300 ac gerincvezetéken keresztül. Gyopárosfürdő belső területén önálló, független, csak a 

fürdőt ellátó vízellátó rendszer működik. Vízbázisa 3 db fúrt kút. Egy hideg vizes kút, kettő 

meleg vizes, melyek közül az egyik gyógyvíz. Ezenfelül rendelkezik egy termál kúttal is, ami 

a fűtést biztosítja. Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal a K-575, B-10, K-542 OKK számú kutak 

vizét természetes ásványvízzé, a K-757 OKK számú kút vízét gyógyvízzé minősítette. A kutak 

védettség vizsgálatát elvégezték, a rétegben lévő védőidomoknak felszíni metszetük nincs, a 

felszínen védőterület kijelölésére nincs szükség.  

A fürdő fejlesztésével egyidőben a meglévő ivóvízhálózat bővítése is szükséges, körvezeték 

rendszerré. További üzembiztonságot jelentene a kétoldali városi kapcsolat kiépítése a Szentesi 

út mentén történő összekötéssel. 

A fürdő saját rendszerében pedig a hidegvizes kút melléfúrásos felújítása van napirenden. 

Szennyvízelvezetés 

Gyopárosfürdőn csak a központi rész csatornázott. A hálózat fejlesztése indokolt, körzetesített 

gravitációs rendszerekkel. Az összegyűjtött szennyvizeket nyomócsövön juttatják a városi 

szennyvíztisztító telepre 

Szennyvíztisztítás 

Az utóbbi években kiépített városi szennyvíztisztító telep kapacitása képes fogadni a fürdő 

területéről érkező szennyvizeket is. 

Csapadékvíz elvezetés 

A fürdő területén jelenleg nincs kiépített csapadékvíz elvezető csatornahálózat. Elszórtan 

szikkasztó árkok találhatók. A 2003-ban kidolgozott fejlesztési javaslat szerint a területen a 

továbbiakban is szikkasztó jellegű árkokat kell kialakítani, hogy a beszivárogtatással pótolható 

legyen a tórendszer folyamatos vízutánpótlása. Kivéve a nagy burkolt parkoló területeket és 

sűrűn beépített szállodasort. 

A vízgyűjtőterület központi részén összegyűlő csapadékvizeket zárt csatornán keresztül 

juttatják a tórendszerbe, mint közvetlen befogadóba. A Tórendszer a Kerek tavon, a Kerektói 

csapadékvíz csatornán keresztül Kakasszék-Szentetornyai 1. oldalágához kapcsolódik. 

Elektromos energiaellátás 

Gyopárosfürdő területén meglevő 20 kV-os légvezetékek és 20 kV-os kábelek találhatók. A 

Fürdő területének elektromos energiaellátást a 20 kV-os légvezetékekre és kábelekre csatlakozó 

20/0,4 kV-os transzformátorállomások biztosítják. 

A fürdő területének energiaellátását biztosító transzformátorállomások: 

- 255-079 sz. Gyopárosfürdő, 

- 255-374 sz. Uszoda gyopáros, 

- 255-343 sz. Hüvös u. Gyopáros állomások. 

A meglevő transzformátorállomások a jelenlegi villamos energiaigény kiszolgálását biztosítani 

tudják. Mind a három meglevő állomás azonban a tó keleti oldalán található. A tó nyugati 

oldalának fejlesztéséhez a nyugati oldalon 20 kV-os földkábeles csatlakozás és új 

transzformátorállomás építése szükséges. 

A tó keleti oldalán az energiaellátás biztonságosabbá tétele érdekében, az új 

transzformátorállomások építésével együtt az a fejlesztési javaslat, hogy a Város II. és a 

Székkutas 20 kV-os rendszerek a fejlesztési földkábeles hálózattal összehurkolásra 

kerülhessenek. 
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Távközlés 

Telefon 

Orosháza távbeszélő ellátását az Invitel Zrt. szolgáltatja. A város külterületeinek telefon 

ellátását, közöttük Gyopárosfürdő területének ellátását is DECT tornyokkal, lokális 

rádiótelefon rendszerekkel biztosítják. A Gyopárosfürdő Őszirózsa utcában levő DECT torony 

optikai kábellel csatlakozik a Rákóczi utcai EWSD tip. telefon központhoz. 

Kábeltelevíziós rendszer 

Gyopárosfürdő területén a KTV szolgáltatást a Gyopárosfürdő Kábeltelevízió Társaság 

biztosítja. Helyi hálózat került kiépítésre koax kábelekkel. 

Mikrohullámú rendszer 

A város területén, a Honvéd u. 10. sz. telken az Antenna Hungária Kft. Mikrohullámú tornyot 

üzemeltet. A toronyból induló mikrohullámú összeköttetés Szentes – Orosháza iránya 

Gyopárosfüdőtől délre halad, a fürdő területét nem érinti. 

A Gyopárosfürdővel szomszédos határőr laktanya területén a Honvéd Vezérkar ORFK 

mikrohullámú tornyot üzemeltet. A honvédségi mikrohullámú rendszer is rendelkezik építési 

korlátozást jelentő területtel, azonban ez nem ismert. 

 

Zajvédelem 

Zajvédelmi szakvéleményt Gyopárosfürdő gyógyhellyé minősítéséhez a Vibrocomp Kft 

készített. A tanulmány a helyszíni forgalom és zajmérés adatai alapján készült zajtérképeket 

felhasználva értékelést ad a tervezett gyógyhely területi határaira és meghatározza a 

gyógyhellyé minősítés zajvédelmi feltételeit.  

A természetes gyógytényezőkről szóló 74/1999. (XII.25.) EüM rendelet szerint valamely 

település egésze vagy meghatározott része akkor nyilvánítható gyógyhellyé, ha a gyógyítás 

zavartalanságát és a betegek nyugalmát biztosító környezeti feltételek  - többek között 

kiemelten védett területre előírt fokozottan védett területnek megfelelő zajszint – adott. 

Gyógyhelyen a vonatkozó országos előírások szerinti üzemi és közlekedési zajterhelésnél 5 dB-

el kisebb zajterhelési határértéknek kell megfelelni.  

A tanulmány kijelenti, hogy a tervezett gyógyhely környezetében a zajszintet nagyrészt a 4406. 

j. út, a 4408. j. út, a fasor utca és a Kisvasút utca forgalma határozza meg. 

A zajvédelmi követelményeknek való megfelelés miatt a tervezett gyógyhely területéből ki 

kellett hagyni a Szentesi út menti 8179 és 8184 helyrajzi számú ingatlanokat. (Megj.: Így 

előreláthatólag a 4406. j. út esetleges főúttá fejlesztése esetén sem kell módosítani a gyógyhely 

határvonalát.) 

 

Környezetvédelem, természetvédelem 

Jelen módosítás környezetvédelmi szempontból nem okoz változást, nem releváns a munkarész 

elkészítése. Természetvédelmi érintettségű terület nem található a tervezett gyógyhely 

területén. 
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V. Jóváhagyandó munkarészek 

Határozati javaslat: 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy a 116/2011. (V. 20.) K. t. 

számú határozattal elfogadott településszerkezeti tervének részlegesen módosítását e határozat 

1. mellékletében szereplő leírás szerint elfogadja. 

 

                                                                …/2016. (V. 12.) K.t. határozat 1. melléklete 

Gyógyhely határvonalának és védőterületének ábrázolása 

 

Jelmagyarázatban: 

 
 

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester, Novák Péter városi főépítész 

Határidő: Orosháza Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet hatálybalépéstől folyamatos 
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Tervezet! 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

...../....... (......) önkormányzati rendelete 

 

Orosháza város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 

10/2011. (V.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, 

valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § 

(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva - a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) 

bekezdésében és 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró  

Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztály,  

Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, 

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság, 

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet 

Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály, 

Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, 

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, 

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, 

Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi 

Osztály, 

Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, 

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 

Osztály, 

Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály, 

HM Hatósági Hivatal, 

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság, 

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság, 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatal Gyógyhelyi 

és Gyógyfürdőügyi Főosztály véleményének kikérésével - 

Orosháza város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelet 

módosítására a következőket rendeli el. 

 

1. § Orosháza város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2011. (V.30.) önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban: Ör.) a következő 4/A. §-sal egészül ki: 

 

„1. A gyógyhely területét érintő ingatlanok helyrajzi számát, a gyógyhely területének 

sarokpont koordinátáit, valamint a gyógyhely védőzónáját érintő ingatlanok helyrajzi 

számának felsorolását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.” 
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2. § Az Ör. 2. melléklete - a gyógyhely határvonalának és védőtávolságának meghatározására 

tekintettel - e rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal módosul. 

 

3. § Az Ör. - e rendelet 2. melléklete szerinti – új 10. melléklettel egészül ki. 

 

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon 

hatályát veszti.  

(2) E rendelettel megállapított szabályokat kell alkalmazni a hatálybalépéskor első fokon el nem 

bírált ügyekben is, amennyiben azok az építtető számára kedvezőbbek. 

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 

2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja. 

 

 

Orosháza, 2016. május 12. 

 

 

 

( Dávid Zoltán ) ( Dr. Horváthné dr. Barta Edit ) 

polgármester jegyző 

 

 

Kihirdetve: ………………. napján. 

 

 

 

 

 ( Dr. Horváthné dr. Barta Edit ) 

 jegyző 
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1. melléklet a …./………. (……...) önkormányzati rendelethez: 

 

Orosháza város belterületére és külterületi lakott helyeire vonatkozó 

SZ2 jelű Szabályozási Terv módosítása 

 

 

1. Tervezett gyógyhely határvonala és védőtávolsága 

 

 
f 

2. SZ-2 terv jelkulcsának kiegészítése: 
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2. melléklet a …./………. (……...) önkormányzati rendelethez: 

 

„10. melléklet a 10/2011.(V.30.) önkormányzati rendelethez: 

 

 

1. A gyógyhely területét érintő ingatlanok helyrajzi száma, a gyógyhely területének 

sarokpont koordinátái, valamint a gyógyhely védőzónáját érintő ingatlanok helyrajzi 

száma 

 

 

1.1. Gyógyhely területét érintő ingatlanok helyrajzi száma: 

 

 

7802, 7801/1, 7800, 7801/2, 7812, 7813, 7814/1, 7814/2, 8239, 7815/2, 7815/1, 7814/2, 8242, 

8241, 8239, 8240, 7829/1, 7818, 7829/2, 7840/4, 7840/2, 7816/1, 7840/3, 8187/1, 8151/20, 

8151/21, 8114, 8140, 8141, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8185, 8186, 

8238, 8187/2 

 

 

1.2. Gyógyhely területének sarokpont koordinátái (EOV) 

 

 

 Y X 

1.2.1. 770858.2300000001 137616.8000000000 
1.2.2. 770927.1600000001 137662.7300000000 
1.2.3. 770934.3700000002 137630.8900000000 
1.2.4. 770985.3600000000 137504.9700000000 
1.2.5. 771017.4100000001 137451.0500000000 
1.2.6. 771019.8155069441 137452.6050751961 
1.2.7. 771100.7000000000 137330.5500000000 
1.2.8. 771143.8469821492 137249.6831071316 
1.2.9. 771148.1421898072 137234.7351384784 
1.2.10. 771145.9000000002 137233.0500000000 
1.2.11. 771145.0898923788 137234.2601607673 
1.2.12. 771123.3300000000 137218.7800000000 
1.2.13. 771123.9000000001 137217.1700000000 
1.2.14. 771129.1435895536 137186.5808308875 
1.2.15. 771135.1450000002 137187.9700000000 
1.2.16. 771166.7706053097 137185.8911475872 
1.2.17. 771179.8900000002 137194.7700000000 
1.2.18. 771189.8606878127 137203.9302221188 
1.2.19. 771269.7924253437 137258.7791489256 
1.2.20. 771336.3700000002 137158.6700000000 
1.2.21. 771306.1600000001 137138.6500000000 
1.2.22. 771305.0284107261 137140.3020618601 
1.2.23. 771209.7481029911 137074.3156165512 
1.2.24. 771231.9200000001 137043.5000000000 
1.2.25. 771192.0799999999 137016.1800000000 
1.2.26. 771192.8320000002 137015.0160000000 
1.2.27. 771186.2907791923 137010.4597104161 
1.2.28. 771235.7700000002 136927.0000000000 
1.2.29. 771316.4540102783 136757.1678230120 
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 Y X 

1.2.30. 771373.2100447971 136797.5598727514 
1.2.31. 771593.0218313688 136502.6423784601 
1.2.32. 771495.9171725510 136431.2220991842 
1.2.33. 771460.7100000000 136506.5800000000 
1.2.34. 771411.1549488511 136606.6239549388 
1.2.35. 771171.4613578226 136600.5134847062 
1.2.36. 771172.9402417809 136506.9925953670 
1.2.37. 771178.7092883281 136430.5555312944 
1.2.38. 771175.9494616956 136373.1345163120 
1.2.39. 771052.0800000000 136371.9500000000 
1.2.40. 771056.3100000001 136339.9400000000 
1.2.41. 771053.6900000001 136320.6900000000 
1.2.42. 771004.9600000003 136326.9300000000 
1.2.43. 770990.9000000001 136336.5300000000 
1.2.44. 770984.8700000002 136357.4500000000 
1.2.45. 770965.8199999999 136370.8300000000 
1.2.46. 770957.3486309241 136401.2674804699 
1.2.47. 770934.2190000001 136413.1320000000 
1.2.48. 770912.6264843320 136493.1720221218 
1.2.49. 770910.8765000001 136505.8780000000 
1.2.50. 770911.4522788162 136531.1946835028 
1.2.51. 770919.7476620498 136576.1454021148 
1.2.52. 770922.9480000000 136618.5220000000 
1.2.53. 770911.2800000002 136662.0829999994 
1.2.54. 770909.9310000001 136672.8540000000 
1.2.55. 770910.3110000001 136681.8300000000 
1.2.56. 770915.6709066895 136700.1645093601 
1.2.57. 770942.3062975962 136751.0576886813 
1.2.58. 770948.3159566677 136775.8881114474 
1.2.59. 770947.4022137006 136800.6203322351 
1.2.60. 770934.9480000000 136881.2110000000 
1.2.61. 770928.6366969010 136903.1268568010 
1.2.62. 770910.6200000001 136908.0600000000 
1.2.63. 770878.7700000002 136910.6600000000 
1.2.64. 770837.9800000001 136902.4900000000 
1.2.65. 770806.1601560243 136893.5040049554 
1.2.66. 770671.3850373438 137204.0887907266 
1.2.67. 770785.2878210339 137233.3234068149 
1.2.68. 770810.4100000002 137240.9100000000 
1.2.69. 770780.1300000000 137333.1400000000 
1.2.70. 770852.0200000002 137380.2500000000 
1.2.71. 770861.6600000001 137360.7100000000 
1.2.72. 770867.9200000001 137364.0600000000 
1.2.73. 770880.1000000001 137342.7200000000 
1.2.74. 770923.5300000001 137368.4300000000 
1.2.75. 770955.4400000000 137375.2300000000 
1.2.76. 770931.5700000000 137430.4500000000 
1.2.77. 770892.6600000002 137500.0000000000 
1.2.78. 770879.8199999999 137524.8900000000 
1.2.79. 770870.0003537091 137555.5131340044 
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1.3. Gyógyhely védőzónáját érintő ingatlanok helyrajzi száma: 

 

 

7747/1, 7747/2, 7747/3, 7765, 7764, 7766/2, 7766/1, 7767/1, 7767/3, 7767/4, 7768, 7769/1, 

7769/2, 7770, 7771/1, 7771/2, 7774, 7775, 7776, 7777, 7778, 7779, 7781, 7780, 7782, 7783, 

7784, 7785, 7786, 7787, 7788, 7791, 7792, 7793/1, 7795, 7796, 7797, 7798, 7789, 7790, 

7793/2, 7793/3, 7794/1, 7794/2, 7799, 7828, 7827, 7826, 7825, 7824, 7823, 7822, 7821, 

7746/2, 7831, 7830, 7832, 7833, 7834, 7835, 7836, 7840/2, 7843, 8141, 7898/4, 8113, 8115, 

8140, 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8181/2, 8179, 8184, 8185, 8186, 

8190, 8206, 8207, 8212, 8213, 8214, 8215, 8216, 8217, 8218, 8219, 8220, 8221, 8187/2, 

8222/3, 8238, 8242, 8246, 7805, 7806, 7807, 7809/1, 7809/2, 7809/3    
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VI. Tervi vélemények értékelése 

Orosháza Város Településrendezési Eszközök módosítása teljes eljárásban - 
2015. Tervi vélemények értékelése 

Véleményező 
szerv 

Vélemény röviden 
(megjegyzés: a 
www.ujleptekbt.hu 
tervezői honlapon 
minden beérkezett 
vélemény megtalálható) 

Egyetért-
e a 
módosí-
tással?  

Részt 
kíván-e 
venni a 
továbbiak
-ban? 

Vélemény 
figyelembevéte-
lének  módja 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi 
Felügyeleti 
Főosztály 
Építésügyi Osztály 

Jelzi, hogy a módosító 
rendelet teljes eljárás 
esetén a jóváhagyást 
követő 30. napon léphet 
hatályba. Válasz: A 
módosító rendelet az 
észrevétel szerint 
korrigálásra került. 
Véleménye szerint a 
Helyi Építési 
Szabályzatban a – a 
74/1999. (XII.25.) EüM 
rendelet 8.§ (1) 
bekezdésére hivatkozva 
– zavaró hatású 
építmények 
gyógyhelyen történő 
elhelyezését meg kell 
tiltani. Egyéb 
észrevétele nincs. 
Válasz: A „zavaró 
hatás” nem definiálható 
egyértelműen, az 
országos 
jogszabályoktól eltérő 
rendelkezéseket nem 
kíván hozni az 
önkormányzat. 

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Békés Megyei Kor-
mányhivatal Kör-
nyezetvédelmi és 
Természetvédelmi 
Főosztály 

Nem reagált. - - - 

Csongrád Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Igazgató-helyettesi 
Szervezet 
Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 

A módosító rendelet 
bevezetőjében kérte 
helyesen szerepeltetni a 
nevét, egyéb 
észrevétele nincs. 

igen igen A kért 
változtatás 
beépült a 
módosító 
rendelet 
bevezetőjébe. 

http://www.ujleptekbt.hu/
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Körös-Maros 
Nemzeti Park 
Igazgatóság 

Kifogást nem emel. igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Alsó-Tisza Vidéki 
Vízügyi 
Igazgatóság 

Jelzi, hogy előzetesen 
megküldte 
adatszolgáltatását, a 
rendszeresen 
belvízjárta övezetről 
nincs adata. 
Kezelésében lévő 
létesítményeket nem 
érint. Vízelvezetéssel 
kapcsolatos szakmai 
észrevételeket közöl. 

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Békés Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

Előzetes véleményében 
foglaltakat fenntartja, 
egyéb észrevételt nem 
tesz.  

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 

Nem emel kifogást. igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság Útügyi, 
Vasúti és Hajózási 
Hivatal 

Nem reagált. - - - 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi 
Főosztály 

Nem emel kifogást.  igen igen Nem igényel 
változtatást.  

Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Békéscsabai 
Járási Hivatala 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Osztály 

Nem emel kifogást. igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Földhivatali 
Főosztály 

Nem emel kifogást, 
mert a módosítás 
termőföldet nem érint. 

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Bács-Kiskun 
Megyei 
Kormányhivatal 
Erdészeti 
Igazgatóság 

Nem reagált. - - - 
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Honvédelmi 
Minisztérium 
Hatósági Hivatal 

A módosítás érdekeit 
nem sérti. 

igen  nem Nem igényel 
változtatást.  

Békés Megyei 
Rendőr-
főkapitányság 

Nem reagált. - - - 

Magyar Bányászati 
és Földtani Hivatal 
Szolnoki 
Bányakapitányság 

Kifogást nem emel, 
felhívja a figyelmet a 
város területén üzemelő 
szénhidrogén 
vezetékekre és azok 
biztonsági övezeteire. 

igen nem Nem igényel 
változtatást.  

Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 

Hírközlési érdeket nem 
érint, ezért nem áll 
módjában 
véleményezni. 

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Békés Megyei 
Önkormányzat 
Közgyűlésének 
Elnöke 

Észrevételeket tesz a 
Békés Megyei 
Területrendezési tervvel 
való megfeleltetéssel 
kapcsolatban, melyek 
átvezetésre kerültek. Az 
utolsó megjegyzése 
nem, mert az ott 
felsorolt övezetek egy 
részét az Mtv. 
megváltoztatta és az új 
OTrT szerinti adatok 
kerültek figyelembe 
vételre.  

igen igen Átvezetésre 
kerültek az 
alátámasztó 
szöveges 
munkarészben.  

Alföldvíz Zrt Nem kíván véleményt 
formálni. 

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Állami 
Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi 
Szolgálat 
Országos 
Tisztifőorvosi 
Hivatal Gyógyhelyi 
és Gyógyfürdőügyi 
Főosztály 

A gyógyhellyé minősítés 
során teendő eljárási 
rendet közli, valamint 
felhívja a figyelmet, 
hogy ki kell kérni a 
Békés Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztályának 
véleményét. Válasz: Az 
eljárásban részt 
vesznek.  

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

Dél-Békés megyei 
Vízgazdálkodási 
Társulat 

Nem reagált.  - - - 
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EDF Démász 
Hálózati Elosztó 
Kft Beruházási 
Iroda 

Hálózati adatait rajzban 
közölte. 

igen igen Az adatokat a 
készülő új 
tervbe 
beépítjük. 

FGSZ Zrt. 
Kecskeméti 
Földgázszállító 
Üzem 

Nem reagált. - - - 

GDF-SUEZ Égáz-
Dégáz 
Földgázelosztó Zrt 

Nem reagált. - - - 

INVITEL Zrt. Déli 
Régió 
Nyilvántartási és 
Hálózat-
üzemeltetési 
Osztály 

Kormányzati és külön 
célú hírközlési fejlesztés 
nincs folyamatban. 
Leírja hálózata 
elhelyezkedését és 
felhívja a figyelmet 
betartandó 
jogszabályra. 

igen igen Nem igényel 
változtatást.  

Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. 

Észrevétele nincs. igen igen Nem igényel 
változtatást. 

M-Telekom Nyrt. Nem reagált. - - - 

Orosházi 
Városüzemeltetési 
és Szolgáltató Zrt. 

Személyes 
egyeztetések történtek 
a tervezés során. 

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

I. fokú építésügyi 
hatóság. 

Személyes 
egyeztetések történtek 
a tervezés során. 

igen igen Nem igényel 
változtatást. 

 

 


