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HATÁROZAT-TERVEZET 

KÉK KÖZSÉG 
Képviselő testületének 

 …../2021.(…. ..) KT számú határozata 
a község 

26/2007.(III.28.) számú határozattal elfogadott  
 SZERKEZETI TERV 

módosítására 
A Képviselő testület 

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

- 26/2007.(III. 26.) számú határozattal elfogadott Településszerkezeti tervet az alábbiak szerint 
módosítja 

- a P-ART Stúdió Kft 1/2020 Tsz.-ú terve szerint a község 2 tömbje (a Kossuth L. utca-Petőfi 
S. utca-673 hrsz-ú árok (674hrsz-ú út) – a Névtelen utca - területét és a 703 hrsz-ú út-0263 hrsz-
ú árok – 674 hrsz-ú út- Petőfi S. utca -) területét érintően a T-1 számú Település- szerkezeti 
tervet a T-1 m-1, és a T-1m-2 szerinti mellékletnek megfelelően Jóváhagyja. 

- A településszerkezeti terv leírása nem változik. 
 
 
Kék, 2021. …. 
 
…………………………………     ………………………………………. 
Poór Sándor      Hagymásiné Hegyes Valéria  
polgármester                    jegyző 
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A …/2021.(….  …) számú határozat  
1. számú melléklete 
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A …/2021.(….  …) számú határozat  
2. számú melléklete 
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Előzmények 
Kék község hatályos településrendezési tervét Kék Község Önkormányzat Képviselő testülete 2007-
ben, a szerkezeti tervet a 26/2007.(III. 28.) számú határozatával, a HÉSZ-t és a mellékletét képező 
szabályozási terveket a 3/2007.(III.28.) számú rendeletével fogadta el.  
Azóta csak egyszer történt módosítás: a szerkezeti terv az 53/2017.(VI.07.) számú határozattal, a 
HÉSZ pedig a 9/2017.(VI.07.) számú rendelettel került módosításra a jelenlegi módosításra kerülő 
tömböktől K-re, a Petőfi S. út K-i oldalán, valamint 2017-ben, A TKR elfogadásával kerültek ki a HÉSZ-
ből a településképet meghatározó, magasabbszintű – még jelenleg is hatályos - tv.-ek által meg- 
határozottan nem a HÉSZ-ben szabályozni szükséges előírások.  
Az időközben jelentkező Önkormányzati fejlesztési elképzelések révén szükségessé vált a hatályos 
településrendezési eszközök további módosítása.  
A Község 2007-ban elkészített és elfogadott, de 2016-ban már a változtatási igényeket mutató 
döntéseket hozott. Akkor a pályázaton elnyert forrásból fejleszteni kívánt, és az első ütemben a 132/1 
hrsz-ú telken meg is valósította a szociális ellátó intézményét, és a 129 hrsz-ú telket a bővítéshez 
megvásárolta. A 2016. decemberében elfogadott módosított 314/2012. (XI.9.) kormányrendelet lehet- 
ővé tette a települések részére a helyi kiemelt fejlesztési területté történő döntéseket, és ennek 
értelmében a szükséges településrendezési eszközeinek a módosítását a tárgyalásos eljárás előírá- 
sainak megfelelően folytatta le.  
E módosítások történtek meg a fentebb megnevezett 53/2017.(VI.07.) sz. határozattal és a 
9/2017.(VI.07.) számú rendelettel módosított településrendezési eszközöknél. 
Jelen elkészített és véleményezésre a testület számára megküldött előzetes tanulmányterv alapján, 
kikérve a település lakosságát és a helyi vállalkozások és szervezetek véleményét az érvényes település- 
rendezési eszközök módosításáról döntött.  

Kék község elkészítette a Partnerségi szabályzatát, mely alapján történik a tervmódosítási eljárás.  

Kék önkormányzatának határozata a településrendezési eszközök módosításáról 
A terv jelen módosítása az alábbi változtatási igény miatt szükséges: 

1. tömb – Kossuth L. utca-Petőfi S. utca-673 hrsz-ú árok (674hrsz-ú út) – a Névtelen utca - 
területét érintően: 
A település központjában a jelenleg Vt terület-felhasználású 549/1 hrsz-ú, a 624 hrsz-ú, a 625 
hrsz-ú telkeken, az Lke terület-felhasználási besorolású 553/1-4 hrsz-ú , az 554 hrsz-ú telkek 
felhasználásával a magántulajdonosok és az Önkormányzat között területcsere jönne létre, 
mellyel tiszta tulajdonviszonyok mellett az Óvoda telke is bővülhet, rajta az intézmény 
játszóudvara kialakítására nyílik lehetőség.  

2. tömb - a 703 hrsz-ú út-0263 hrsz-ú árok – 674 hrsz-ú út- Petőfi S. utca -területét érintően 
a hatályos szabályozás szerint tervezett utca a 701-hrsz-ú telken van tervezve. A valóságban a 
tőle D-re lévő 703-as hrsz az Önkormányzat tulajdona, ténylegesen földút a besorolása. Így 
célszerűnek látszik a szabályozási terv olyan módosítása, hogy a magántulajdonú telket ne, 
ellenben a közösségi tulajdont érintse a kiszolgáló lakóút. Ezzel egyetemben az É-D-i irányú 
tervezett feltáróút tervezett szabályozási szélessége a 2012 – ben hatályba lépett OTÉK 
kiszolgálóút minimális méretére szorítkozzon csak, azaz 12,0 m szabályozási szélességű legyen 
csak. A hatályos szerkezeti terv és a szabályozási terv jelenleg nincs összhangban. Most a 675-
703-ig a Petőfi S utcán a szabályozási tervnek megfelelően Lf övezetből Lke övezetbe kerül. Ez 
a település morfológiájának is megfelelőbb, lévén a központ felé urbánusabb lesz. 

A tervmódosítással érintett két tömb egymással érintkezik.  
Mindkét tömböt érintő módosítás során a 2007-ben elfogadott, és az akkori hiteles térképre készített 
településrendezési eszközök az új hiteles állami alapadatokra támaszkodva készüljenek el. Legyen 
átvezetve az alaptérképi változásból eredő pontosítás is. 
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első ütemben kialakítottak egy szociális-ellátó intézményt, melynek a bővítésére a jelentkező igények 
miatt szükség van. Ezért pályázaton elnyert összegből a nappali foglalkoztatót és a pihenőszobákat 
ennek az épületnek a bővítésével, É-i irányban kívánják megvalósítani. A fejlesztés miatt a 129 hrsz-ú, 
a település önkormányzatának a tulajdonában álló telken, a rajta lévő régi épület bontásával, a telkeket 
összevonva lehet a létesítmény bővítését megvalósítani. Az érvényes településrendezési eszközök 
azonban az azonos jogállású területté nyilvánítás után tehetik ezt csak lehetővé.  
Egyrészt a tervezési területen belül az érvényes Lke területek mértéke csökken, a Vt terület növekszik, 
másrészt több területen az alaptérkép miatt a terv pontosítása, javítása történik meg.  
A község Képviselő testülete a 71/2020.(VIII.10.) számú határozatában döntött a fejlesztési elkép- 
zelések, így a településrendezési eszközök módosításának megindításáról. 
Kék 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) A Vt területe minimálisan növekszik az Lke területe csökken, a korábbi Lke övezeti besorolású 
területek építési joga nem változik. A Vt övezet korrekciója csak a tulajdoncsere miatt kialakuló 
összevonható telkek azonos építési jogaiból származnak. 

II. A jelen módosítás során a szerkezeti terv és a szabályozási tervek közötti összhang is megterem- 
tésre kerül. 

Mivel a változtatások a szerkezeti elemeket is érintik, ezért a Szerkezeti terv, a HÉSZ és a szabályozási 
terv módosítását igénylő módosítás válik szükségessé, de új beépítésre szánt terület nem kerül kijelö- 
lésre, a tervezett és meglévő szerkezeti elemek nem változnak, a közlekedéshálózat és az infrastruk- 
túra is változatlan, melyet a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 32.§.(1) b, pontja, illetve a 41.§.(1)  
bekezdése alapján egyszerűsített eljárással kívánják módosítani. 
A telepítési tanulmányterv célja a településrendezési terv módosítására vonatkozó önkormányzati 
javaslat elkészítése. 
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 Község Képviselő-testülete a 95/2020.(XII. 18.) számú határozatával a környezeti eljárást akként zárta 
le, hogy környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek. 
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Az érintett terület településrendezési szempontú ismertetése 
Kék Község településszerkezeti tervét Kék Község Önkormányzat Képviselő testülete a 26/2007.(III.28.) 
számú határozatával állapította meg. A helyi építési szabályzatot és szabályozási tervet a 
3/2007.(III.28.) számú rendelettel fogadta el.  
A módosítással érintett területek a hatályos településszerkezeti terv szerinti terület-felhasználása, 
besorolása a tervezési terület esetében: 
A módosítás:  

1. sz. tömb területén 
Vegyes terület (településközponti vegyes) növelése, településközponti vegyes és kertvárosias lakóterület 
között. A kertvárosias lakóterület csökken.   

A szerkezeti terv változása/javítása 

   
 

2. sz. tömb területén 
Falusias lakóterületből kertvárosias lakóterületté nyilvánízva a kertvárosias lakóterület nő, a falusias 
lakóterület a tömbben megszűnik 

 
 

 

 

 

A Vt, az Lke 
terület 
határa 
módosul 

a telektulajdon csere-rendezés során az 549/1 
hrsz és az 529/1 hrsz egy része Vt övezetbe kerül.  

(a földhivatali alaptérkép változása miatt vált 
szükségessé a hatályos alaptérkép szerinti 
rendezés) 

Mintegy 6673,7 m2 területfelhasználási változás 
történi, egyben az állami alapadatoknak megfe- 
lelő új telekhatárok lesznek az övezeti és 
területfelhasználási határok. A csere révén az 
553/1-4 hrsz-ból és az 554 hrsz-ból egy telek ala- 
kulhat ki. 

Lf→Lke 

A szabályozási terven a Petőfi S. u. melletti 
teleksor kertvárosias lakóterületként 
szerepel a hatályos terven, míg a szerkezeti 
terven falusias lakóterületként. Jelen 
módosítással a tervek közötti összhang 
teremtődik meg. 

A hatályos településrendezési eszközök 
egyéb módosítása a szerkezeti tervet nem 
érinti ezen a tömbön. 
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Az érvényes szerkezeti terv – a módosítás kezdeményezése alapja 

 

 

A változtatásra 
kijelölt területek 
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1. tömb: a hatályos szerkezeti terv       tervezett módosítás 
 

                                        

2. tömb: a hatályos szerkezeti terv                 tervezett módosítás 
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A módosítással érintett területek és környezeteinek vizsgálati bemutatása 
A hiteles földhivatali térkép a módosításra kerülő tömbre 

       

1. tömb területe alaptérkép szerint                  2. tömb területe alaptérkép szerint 
1. sz. tömb: a főút felőli telkek részben beépültek. A tömb É-i része elsődlegesen intézményi 

hasznosítású.(Óvoda, templom….) Településképi, morfológiai szempontból az utca felőli és 
a D-i tömbrész kertvárosias telekhasználata jellemző az intézményi telkeken kívül. A 
jellemző beépítés az oldalhatáron álló, fésűs formában. Az építménymagasság változatos, de 
legfeljebb F+1 szint – 7-8 m- épületekkel jellemző. A tömb közepén meglévő földút továbbra 
is csak kiszolgáló út szerepkörű lesz. A terep Ny-i irányban emelkedik a természetes formá- 
jában. 

2. sz. tömb: a főút felől (Petőfi S. u.) folytatódik az É-i tömb jellemző beépítése, telek- 
használati formája. A rurális telekhasználat nem jellemző. A főút felől a teljes beépítettség 
található szórvány üres telkekkel. 
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Javaslat a településszerkezeti terv, valamint javaslat a szabályozás módosítására 
 (a módosítások szabályozási koncepciója) 

 

                         
 

Az érvényes belterületi szabályozási terv – a módosítás kezdeményezések alapja 

A hiteles földhivatali térkép a módosításra kerülő tömbre 

A módosítás 
 

sor 
száma 

 
helyszíne 

 
tervezési területe 

által érintett 
település rendezési 

eszköz 

 
lényegi eleme 

 
 
 

1. 

a belterületen, a település 
központjában lévő terület 

és a környezetük 

1.  Kossuth L. utca-Petőfi S. utca-
673 hrsz-ú árok (674hrsz-ú út) – 
a Névtelen utca - területe 

település- 
szerkezeti terv 

valamint a helyi építési 
szabályzat és a 

belterület szabályozási 
terve 

A hiteles földhivatali térkép és a 
terv közötti összhang megte- 
remtése, a telek-tulajdon ren-
dezéssel a normatív szabályok 
kialakítása, a szabályozási 
szélesség csökkentésével a 
magántulajdon védelme 

2. a 703 hrsz-ú út-0263 hrsz-ú árok 
– 674 hrsz-ú út- Petőfi S. utca -
területe 

 

A hiteles földhivatali térkép és a 
terv, illetőleg a település- 
rendezési eszközök közötti 
összhang megteremtése, a 
kiszolgáló út nyomvonala és 
szélessége módosításával a 
magántulajdon védelme 
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A jelen terv területe Kék Község bel- és külterületének 1. és 2. tervezési terület sorszámmal ellátott és 
lehatárolt területrésze. A telepítési tanulmányterv célja jelen esetben 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. 
A terület és környezete vizsgálati bemutatása 
Közlekedés és közmű ellátás: 
A település a kiépített és azt már elkerülő új nyomvonalon megépült 4. sz. főút, és a 3826 sz. főút révén 
jól megközelíthető. A hiányzó utak burkolásainak tervei elkészültek, vagy most készülnek. 
Mind a központi belterületen fekvő területrészen, mind a külterületen lévő területeken a közmű- 
vesítettség a tervezett fejlesztésekhez megfelelő. A település tervezett lakónépesség száma a stagnálás 
és a minimális növekedés feltételezett mértékétől eltérően stagnál, illetve kis mértékben csökken, 
öregszik.  
Természetvédelem: 
A településen található NATURA 2000 terület (A település DNY-i és D-i, DK-i részén) de a módosítás 
területe nem tartozik 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 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 a települést, de a 
módosítandó területet nem. 

Rendezési terv módosítását befolyásolható tényezők:  
Az országos erdészeti adattárban erdőterületként rögzített területek a módosítással érintett terü- 
leteket nem „érintik”.  

Kék nyilvántartott régészeti területei: 
1. Telek-dűló 
2. Poros-hegy 
3. Babot I. 
4. Babot III. Babotgödre 
5. Babot, Gyűjtőcsatorna 
6. Fancsal (fenyére) 
7. Gyalap-útja 
8. Kövesszeghegy 
9. Tekeres-hegy 
10. református templom   A tömböt érinti, változatlan 
11. Dózsa Gy. u. 14. 
12. Cickahegy I. 
13. Cickahegy II. 
14. Cickahegy III. 
15. Babot II. 
16. Demecser-földvár 
17. Sátoros-hegy     / azonosítatlan / 
18. Besztereci határnál    / azonosítatlan / 
19. Kistanyasi-tag     / azonosítatlan / 
20. Kökényes      / azonosítatlan / 
21. Nyúlkaparó      / azonosítatlan / 
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Főépítészi nyilatkozat a megalapozó vizsgálattal kapcsolatban 
 

Kék község településrendezési eszközeinek 2020 évi módosításához. 
(egyszerűsített eljárás) 

 
Kék község az érvényes településrendezési eszközeit, - a településszerkezeti tervét és annak leírását - a 
26/2007.(III.28.) számú határozatával, szabályozási terveit a Helyi Építési Szabályzat mellékleteként a 
3/2007.(III.28.) ÖK. rendeletével hagyta jóvá. A hatályos településrendezési eszközök az eltelt 
időszakban egyszer kerültek módosításra.   . 
 
A településrendezési eszközök módosítását az Önkormányzat Képviselőtestülete 71/2020.(VIII.10.) 
határozatában kezdeményezte két egymással határos tömb területén. 
 
A tervezési területek módosításának célja és határai: 
 
1. tömbben bővül az óvoda területe játszóudvar kialakítása céljából (Lke>Vt) 
Határai: Kossuth L. u.-Petőfi S. u.-674 hrsz.-ú út - névtelen u. 
 
2. tömb lakóutca nyomvonalának áthelyezése a ténylegesen használt önkormányzati tulajdonú 
ingatlanra, valamint az É-D irányú tervezett feltáró u. szabályozási szélességének csökkentése 12m-re. 
Terület-felhasználás változás Lf>Lke 
Határai: 703 hrsz.-ú út, 0263 hrsz.-ú árok, 674 hrsz.-ú út, Petőfi S. u. 
 
A településrendezési eszköz jelenlegi módosítása nem a település egészére készül, így a megalapozó 
vizsgálatot a településrendezés várható hatása szerinti területre kell elvégezni a szerkezeti összefüggések 
bemutatásával. 
 
A jelenleg folyó módosítás semmilyen változást nem jelent az alátámasztó munkarészek egészét tekintve 
az eredetileg tervezetthez képest. 
 
A tervezési területeken a közművesítettség a tervezett fejlesztésnek megfelelő, a tervezett változtatás 
intenzívebb használatot nem jelent. Negatív irányú környezetvédelmi hatás nem várható 
 
A módosítás megalapozó vizsgálatára vonatkozó tartalmi követelmények a vonatkozó kormányrendelet 
előírásai alapján 
 
- Területrendezési tervekkel való összefüggések vizsgálata, 
- Hatályban lévő településrendezési eszközök, 
- Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek. 
 
 
Nyíregyháza, 2020. szeptember 19. 
 
 

 
                                    Bohus Ildikó 

                                                                                         mb. főépítész 
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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 elkerülő út megépítése jelentősen javította a település megközelíthetőségét, a 
belterületen azonban nincs releváns hatása a területek felhasználására, a beépítettségre. A népesség- 
megtartó erő még nem nő, a népesség enyhén csökken, illetve stagnál. Az Önkormányzat a rendel- 
kezésére álló cserélt telken – a korábban tervezett lakóterület telkén– kívánja a települési szolgál- 
tatások szintjét emelő kis játszóteret az Óvoda telkén és annak bővítését elhelyezni. 

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 kötött- 
ségek tervezése irreális és felesleges.  

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 beépítésre szánt területek változatlanul hagyásával 
a BIA érték nem változik. 

   

Az érvényes terv OTrT tervlapja 
A számok azt mutatják, hogy a település stagnáló, enyhén csökkenő, és öregedő népességű. 
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Az eltérés a vizsgálat készítésének idejéhez képest ugyan kicsi, de a pozitívabb képet nem igazolta. 
„A község területén 2020-ban mintegy 1900 fő lesz a lakónépesség, a > ha 200 ha belterületen …..” 
Kék területére is vonatkozóan a 2003-2007-ben készült, és az érvényes terv készítése idején érvényben 
lévő OTrT időközben két alkalommal is változott. Jelenleg a 2018-ban elfogadott OTrT a település 
területének nagyobb, mint 60 %-át a mezőgazdasági és mintegy 25 %-át az erdős térség övezetébe, 
sorolja, a többi a települési és a vízgazdálkodási terület. 

A 2007-ben érvényes OTrT még Kék területének mintegy 25%-át a vegyes térség országos övezetébe 
sorolta. Az érvényes szerkezeti terv is a tervezett települési terület-felhasználásokat ennek figyelembe 
vételével határozta meg. 

 

Az OTrT szerkezeti terve szerint a település 2020-ban 
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Kék az OTrT szerkezeti terve szerinti alábbi térségi övezetek által érintett 

                                                          

 

Ökológiai hálózat                     Kiváló termőhelyi adottságú                   Ásványi nyersanyag gazdálkodási               
övezete                                       erdőterület övezete                                 terület övezete 

A település települési területét, azon belül a módosított tömböket az OTrT tematikus lapjain jelzett 
övezetek nem érintik.        
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MTrT kivágatai szerinti területfelhasználás és szerkezet, valamint a megyei és országos térségi övezetek 

 

 
 

 

 

A települési területen belüli változás területei nem érintettek. 

 

 
 

 

 

A szóban forgó tömbok nem érintik. 
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Nincs érintettség. 

 

 
 

 

 

Nem érintett. 
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Nem érintett. 

 

  
 

 

 

Nem érintett. 
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Nem érintett. 

 
 

 
 

 

 

Nem érintett. 
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Nem érintett. 

 
 

 
 

 

 

Nem érintett. 
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Nem érintett. 

 
 

 
  

Nem érintett. 
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Nem érintett. 

 
 

 
 

 

 

Nem érintett. 
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Nem érintett. 

 
  

Nem érintett. 

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 
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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 Kéknek az M3-as autópálya kapcsolata javult, 
az autópálya Nyíregyháza K-i kapcsolata közelebb hozta az országos főúthálózat gyorsforgalmi útjaihoz 
Kéket is, mintegy „bekötötte” azt. Kiépültek a település intézményei is, és több helyen zöldterületi 
fejlesztés, valamint erdőtelepítés valósult meg. 

Az érvényes településrendezési eszközök alátámasztó munkarészeiben nincs szükség módosításra. 
Ezek a tervmódosítások nem érintenek alapvető közlekedési hálózat változást, nem szükséges a kié- 
pített 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 lakóterületek „besűrűsödése” sem indokolható a továbbiakban mindenhol. A testület döntése 
szerint a módosítandó területen 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- 
akban is területi tartalékkal rendelkeznek. 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 javaslata 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 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 telekméretek és azok egyéb paraméterei között nincs jelentős eltérés, a 
beépítési mód oldalhatáron álló és szabadonálló lesz. 
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VÉLEMÉNYKÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ 
KÉK község településrendezési eszközök módosítása 

A 26/2007.(III.28.) számú határozattal elfogadott  
 A HÉSZ ÉS A BELTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE (2 tömbben történő) módosítása  

Törzsszám:1/2020 

 
 

Településrendezési vezető tervező: 
 

 
Veres István 

okl. építészmérnök 
 településrendezési vezető tervező 

TT 15 -0125 

2020. szeptember-december 
 

A …/2021.(….  …) számú rendelettel jóváhagyva! 
 

…………………………………     ………………………………………. 
Poór Sándor      Hagymásiné Hegyes Valéria  
polgármester                    jegyző 
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  KÉK KÖZSÉG  
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 

…./2021 (…….  ….)  önkormányzati 
rendelete 

a KÉK Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kék Helyi Építési szabályzatának és Szabályozási terveinek elfogadásáról szóló  

3/2007.(III.28.) számú rendelete 
módosításáról 

 (2 területre vonatkozó rendezési tervi módosítása az egyszerűsített eljárás szerint) 

Kék Község Önkormányzatának Képviselő testülete 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében megha- 
tározott hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör- 
vény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott feladatkörében, az épített környezet alakításáról 
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6/A§ (3) bekezdése szerinti jogkörében eljárva, 
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település- 
rendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 42. § alapján a rendelet 9. mellékletében meghatározott 
- településrendezés településkép védelem egyeztetési szakterületen az állami főépítészi ha- 
táskörében eljáró Szabolcs-Szatmár –Bereg megyei Kormányhivatal, 
- környezetvédelem, természet- és tájvédelem egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár 
–Bereg megyei Kormányhivatal Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fő- 
osztály, 
- természet - és tájvédelem egyeztetési szakterületen a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 
- vízgazdálkodás és vízvédelem egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízvédelmi és Vízügyi Hatóság, 
- a vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok 
teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel egyeztetési 
szakterületen az Országos Vízügyi Főigazgatóság, 
- a vizek védelmével, illetve kártételeinek elhárításával összefüggő alapvető szempontok 
teljesülése, a környezet- és természetvédelmi követelményekre figyelemmel a Felső-Tisza-
vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
- polgári védelem, iparbiztonság egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
- közegészségügy egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal 
Járási Hivatala Népegészségügyi Főosztálya, 
- légi közlekedéssel érintett település esetében polgári célú légiközlekedés tekintetében 
egyeztetési szakterületen a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légi - és Vizi közlekedési Fő- 
osztály, 
- állami célú légiközlekedés szakterületen a Katonai légügyi Hatóság, 
- vasúti pályahálózat szakterületen a közlekedésért felelős Miniszter, 
- közlekedésegyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal Mű- 
szaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
- világörökség és világörökségi várományos értékek védelme szakterületen a Miniszterel- 
nökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Miniszter,  
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- régészeti örökség és műemléki érték védelme szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg me- 
gyei Kormányhivatal Járási Hivatala Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, 
- földvédelem egyeztetési szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kormányhivatal 
Járási Hivatala Földhivatali Főosztálya, 
- erdőrendezés, erdővédelem egyeztetési szakterületen Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal 
Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztálya,  
- honvédelem egyeztetési szakterületen a Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály,  
- határrendészet szakterületen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr-főkapitányság Ren- 
dészeti Igazgatósága, 
- bányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély egyeztetési szakterületen a Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya, 
- hírközlés egyeztetési szakterületen a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, 
- nukleáris biztonság szakterületen az Országos Atomenergia Hivatal Nukleáris Biztonsági 
Igazgatósága, 
- természetes gyógy tényezők, gyógyhelyek természeti adottságainak védelme szakterületen 
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály véleményének kikérésével a 
következőket rendeli el: 

1. §.  
(1) A HÉSZ 1.§. (3) bekezdés kiegészül:  
(3) A rendeletet és a belterületre vonatkozó T-2, T-2m-1, T-2m-2 rajzszámú Szabályozási terveket együtt 

kell alkalmazni. 
2. §. 

(1) Jelen rendelet az elfogadást követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon 
hatályát veszti. 
(2)  A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló ügyekben alkalmazni kell. 
 Kék, 2020.  ...  
 

                            Poór Sándor                         Hagymásiné Hegyes Valéria s. k. 
                            polgármester      jegyző 
 

A rendeletet kihirdetve:  
Kék, 2021. ……..     
         Hagymásiné Hegyes Valéria s. k.  
                 jegyző 
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1. sz. melléklet  
A …… /2021 (…..  ….) számú rendelethez  
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