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4. ELŐZMÉNYEK
A település bemutatása
Ófehértó Község Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Baktalórántházai járásban, a Nyírség keleti részén, a
megyeszékhelytől, Nyíregyházától 25 km-re, a járás székhelytől, Nyírbátortól 6 km-re, Baktalórántházától 9 km-re,
dél-nyugatra található Ófehértó. Baktalórántházával kb. 6 km hosszúságú erdő köti össze, mely többnyire akácos,
tölgy és nyár.
A község közigazgatási területén, pontosan a lakóövezet mellet (délen) halad el az M3-as autópálya. Északon
Besenyőd, észak-keleten Baktalórántháza, keleten Kántorjánosi, délen, Nyírgyulaj, dél-nyugaton Pócspetri,
nyugaton Magy és észak-nyugaton Levelek határolják.
Megközelíthető Nyíregyháza-Oros felől a 41-es számú főúton haladva, Baktalórántháza előtt jobbra letérve, az út
egyenesen Ófehértó Községébe vezet. Másik megközelítési lehetőség a 403-as elkerülő útszakasz segítségével
az M3-as autópályára felcsatlakozva, az ófehértói letérőnél lehajtva az autópályáról a 4105-ös alsórendű úton
érünk be a község szívébe. Tengerszint feletti magassága átlagosan 107 méter.
Teljes területe 43,17 négyzetkilométer, a belterület ebből 3,5 km2. A lakások száma 1 000, míg egyéb
lakóegységek száma nincs nyilvántartva. Ófehértó Község állandó népessége 2016-os statisztikai adatok alapján 2
587 fő, míg népsűrűsége 60 fő/km2.1

Ófehértó Község pozíciója Magyarország és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye térképén2

Átnézeti térkép teljes közigazgatási terület3

1

Forrás: Település.com
Forrás: wikipedia
3 Forrás: googleearth és www.maps.google.com
2
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A tömegközlekedési lehetőségeket a Szabolcs Volán Zrt. (Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. –
ÉMKK) helyközi autóbuszjáratai biztosítják, amelyek többféle útvonalon közlekednek: Ófehértó községházáig, vagy
Ligettanya vmh.-ig (vasúti megállóhely). A rendszeres összeköttetés leginkább Nyíregyházával biztosított.
Közvetlen járatokkal elérhető többek között a szomszédos települések, mint Baktalórántháza.

Ófehértó útvonaladatok4

A település kötöttpályás útvonalon is megközelíthető, Nyíregyháza-Vásárosnamény vasútvonalon, a 116-es számú
egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon. A vasútvonal hossza: 58,2 km, nyomtávolsága 1 435 mm. Bzmot
motorvonat közlekedik a települések között, amely 60 km/h maximális sebességgel halad.

Vasútvonal Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon – Ófehértó érintésével5
4

5

Forrás: www.utadatok.hu
Forrás: wikipedia
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Térszerkezeti helyzet
Nemzetközi szerepkör
A páneurópai közlekedési folyosókat (más néven: Helsinki-folyosókat) az 1994-es és 1997-es európai közlekedési
miniszteri konferencián jelölték ki. A tíz kijelölt folyosó a transzeurópai közlekedési hálózat (TEN-T) kiterjesztése
Kelet-Európa (az akkori Európai Unió szomszédos államai) irányába. A folyosók kijelölésének célja jó közlekedési
kapcsolatok kiépítése volt az EU és szomszédai között, a hatékony és biztonságos közlekedési rendszer révén,
segítve az utasok és áruk hatékony szállítását, és ezáltal a versenyképességet és a gazdasági növekedést.
Ófehértó Község két fontos európai közlekedési folyosó párhuzamos találkozásánál helyezkedik el. A „Helsinki
korridorok” közül az V. folyosó (Velence-Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Ungvár-Lviv-Kijev) és a TEN-T hálózat,
amely át is halad Ófehértó Község közelében.

Páneurópai folyosók Ófehértó érintésével6

Országos szerepkör
A település az Országos Területfejlesztési Koncepcióban a vidékes térségek közé tartozik. A község térszerkezetét
a 4-es számú főút határozza meg, de ennek ellenére jelentős mértékben fejlesztésre szorulnak a település utcái.
Ófehértó biztosítja lakosságnak a közszolgáltatásokat, az egészségügyi és szociális ellátásokat, így e funkciók
fenntartása és fejlesztése elengedhetetlen. A település nem rendelkezik országos szerepkörrel, de a környék
fejlődésére, felzárkóztatására jelentőséggel bírhat. A község szerepe, amit az országos közlekedéshálózatban
betölt, az egyes ágazati koncepciókat integráló Országos Területrendezési Terv (OTrT) alapján a következőképpen
foglalható össze:
 Az V. Helsinki folyosó részeként az M3-as autópálya keresztülhalad a megye területén, nyomvonala
(Polgár) – Nyíregyháza – Vásárosnamény – (Ukrajna) településeket érinti.
Község országos főúti hálózati kapcsolatai.
 A 41-es főút közvetlenül érinti Ófehértó Községét.
 A település közvetlen elérhetőségét biztosító utak:
 41-es Nyíregyháza – Beregsurány elsőrendű főút
 4105 Anarcs-Nyírbátor összekötő út,
 4927 Máriapócs-Ófehértó összekötő út.
6

Forrás: wikipedia
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A település központi belterületének úthálózatán keresztülhaladó átmenő fogalom nem jelentős, mivel a
41-es számú főutak a lakott terület peremén haladnak keresztül, elkerülik a községet.
A településen, a mezőgazdasági területen tevékenykedő helyi mezőgazdasági vállalkozások aránylag nagy száma,
a község mezőgazdaságban betöltött térségi jelentőségű szerepét támasztja alá.
A település jelenleg is tagja a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének. Ezek a kapcsolatok
segítenek a központi költségvetési és az Európai Uniós támogatásokhoz való hozzájáruláshoz szükséges
információszerzéshez, érdekérvényesítéshez.

Magyarország autópályái (meglévő autópálya, épülő- és tervezett gyorsforgalmi utakkal) 7

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyén áthaladó autópályák, Ófehértó közelében8

7
8

Forrás: wikipedia
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Megyei és regionális szerepkör
Ófehértó mérete és községi funkciójának száma és vonzáskörzete alapján regionális szerepkörrel nem
rendelkezik, szolgáltatásai még megyei szintre sem érnek el. A település gazdasági helyzete jó, infrastrukturális
ellátottság tekintetében is alacsony szintű. A helyi vállalkozások főleg a mezőgazdaság ágazataira épülnek; sokan
őstermelők, fiatal gazdák, vagy vállalkozásképpen gazdabolt tulajdonosok. Illetve megtalálható a Községben
állatgyógyászat, Tüzép, varroda, pénzintézet, és különböző kereskedelmi formák (élelmiszer, bútor, autó,
csomagolóanyag gyártás, márvány, gránit, mészkő).
A község, a fejlesztési-rendezési javaslatok saját erőforrásból valósítja meg. Az erőforrások alapjait a pályázatok
és az Európai Uniós támogatások előhívása képezi.
Az országos közúthálózat fejlesztései, ha rövid időn belül nem is érik el a tágabb térséget és a községet, de a
megközelítés és elérhetőség javulása már belátható időn belül hatással lesz Ófehértó is. Tervezik a Nyíregyháza Vásárosnamény közötti szakaszok korszerűsítését, amely a jelenlegi rossz nyomvonalvezetésből, az ottani
települések belterületét is érintő jelentős átmenő forgalomból eredő zavaró tényezők számát csökkenti, egyben az
új közlekedési tengelyek új fejlesztési irányt is kijelölnek a község számára is.
Országosan jelentőséggel bír, a Nemzetgazdasági Minisztérium iránymutatása alapján, a „Területfejlesztés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2014-2020” című ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0012 kódszámú pályázat
alapján megvalósuló projektek.
A megyei fejlesztési elképzeléseknek igazodniuk kell az országos területfejlesztési elképzelésekhez, illetve az
országos jelentőségű fejlesztések megvalósulása mindenképpen érinti a megyét. Megyénket az alábbi magasabb
szintű területfejlesztési elképzelések érintik:
 EU7 Környezetvédelmi Cselekvési Program
 Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia
 Nemzeti Fejlesztési 2030 Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési Koncepció
 Nemzeti Környezetvédelmi Program
 Nemzeti Vidékstratégia
 Tisza Vízgyűjtő Gazdálkodási Terv
A TOP a helyi szükségletekre való eredményesebb reagálást és a területi sajátosságokat szem előtt tartva került
kidolgozásra, ennek megfelelően a program beavatkozási logikája is terület alapú. A program alapelve, hogy a
területileg decentralizált, térségi, helyi jelentőségű fejlesztéseket finanszírozza, amelyeket döntően a helyi –
megyei- és települési – önkormányzatok valósítanak meg. A fenti decentralizált fejlesztések tervezése a megyei
önkormányzatok és a megyei jogú városok szintjén folyik.9
Járási szerepkör
Napjainkban az önkormányzatok feladataik hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb ésszerűbb ellátása
érdekében, illetve jogszabályi felhatalmazás alapján kívánnak részt venni a kistérségi együttműködésekben. A
települések képviselőtestületei más települési képviselő-testületekkel, gazdasági, szolgáltató szervezetekkel és
közszolgáltatásokat nyújtó intézményekkel alakítanak ki kistérségi együttműködéseket. Ennek a koordinációnak
azonban csak ott lesz létjogosultsága, ahol az együvé tartozás tudata él, s a többé-kevésbé szoros települési,
vonzási kapcsolatoknak mély földrajzi alapjuk van.
A szomszédos településekkel való együttműködés erősítésére van szükség, hogy a település megtalálja szerepét
a kistérségen belül. Célszerű a gazdasági funkciók terén a tematikájában rokon elemek területi csoportosításának
növelése, összetartozásának erősítése. A térségi szerepet a fejlesztések tovább növelésével lehet elérni. Ófehértó
ellátási és szolgáltatási feladatokat vállalhat át a térségi településektől. A településközi együttműködés alapja, hogy
az érintett települések közös célokat állapítsanak meg.

9

Forrás: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlésének 19/2015. (IV.28.) önkormányzati határozata – kivonat.
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A szomszédos települések bizalmát és tetszését el kell nyernie Ófehértó Községnek, így azokkal együtt a helyi
támogatásokat kellene kiterjeszteni más települések lakosaival, vállalkozóival együtt, ezek mellett a szomszédos
településekkel közös programok szervezése, közös pályázatok benyújtása is cél. A térség településeinek
együttműködése az erőforrások kombinációját igényli.
A környező településekkel kompromisszumot kell kötni, ezáltal azok erősítenék egymást. Eleinte helyi
finanszírozásból kis lépések megtételére van szükség, aztán majd országos és uniós források bevonásával
célszerű fejlődést elérni. Ófehértó település a vonzáskörzetében lévő településekkel összefogva önerőből kell
elkezdeni építkezni, az alulról jövő kezdeményezéseket támogatnia kell.
Adottságaira alapozva Ófehértó lehetőségei nincsenek kihasználva a kereskedelmi, szervezési és irányítás
funkciók terén, melyek az erősödő gazdasági viszonyok és funkciók, a rendelkezésre álló képességek,
kezdeményezések és a humán erőforrás elérhetősége adja meg. A kisközponti funkciók erősödéséhez hozzájárul
a kereskedelmi funkciók fejlesztése és az irányítási és szervezési funkciók hatékonysági elemeinek javítása.
Közigazgatási funkciók terén a járási által leosztott feladatokhoz, a magasabb szintű településfejlesztéshez
szükséges helyek és centrumok kialakítása a Község számára hosszú távú erősödést alapíthat meg. A
közigazgatásban lezajlott átrendeződések és átszerveződések hatására a település kisebb intézményi és
szolgáltatási adminisztratív központok megszerzését eredményezheti. E téren az ellátottsághoz kötött feltételek
megteremtésére és kiépítésére van szükség.
Az egészségügyi ellátás szerepe javítja a szociális és egyéb területeken jelentkező térségi problémák
megoldásának lehetőségeit. A szociális területen a nappali és bentlakásos intézményekkel kapcsolatos lehetőség
merülhetnek fel, míg az egyéb területen a térségi szolgáltatások központjához csatlakozásról lehet szó.
Jelentősen térségi funkciók betöltésére adnak módot az adott területen, hosszabb távon számottevőek az általános
funkcióbővítési és –erősítési hozadékaik.
A fentiek megvalósulást az alábbi részcélok biztosítják:
 közös programok, közös pályázatok,
 közigazgatást érintő fejlesztések, közelebb hozni az ügyfelekhez az ügyintézést,
 egészségügyet érintő együttműködések.
Település fejlesztését szolgáló célok, melyeket mind térségi mikró körzeti szinten, mind helyi szinten kívánja
megvalósítani, az alábbi célkitűzésekkel:
 közterületek tisztaságának biztosítása,
 közigazgatás minőségi fejlesztése,
 önkormányzati gazdálkodás javítása
 önkormányzati tulajdonú ingatlanok, közterületek és infrastruktúra fejlesztése,
 közlekedési hálózat fejlesztése,
 nevelési-, oktatási intézményrendszer fejlesztése,
 kultúra-, művelődés, identitás fejlesztése,
 sportélet és a szabadidős-sport fejlesztése,
 idegenforgalom és turizmus fejlesztése,
 környezetvédelem, levegőtisztaság javítása, fejlesztése,
 közrend és közbiztonság fejlesztése, javítása,
 munkahelyteremtés,
 a településfejlesztési és településrendezési feladatok összehangolása,
 településrendezési eszközök és a tényleges területhasználat közötti eltérések, konfliktusok feloldása,
 szomszédos településekkel való szoros együttműködés,
 gazdaság fejlesztése.
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Hatályos területrendezési- és településrendezési koncepciók,
hatályos területrendezési- és településrendezési tervek
Figyelembe veendő magasabb szintű területrendezési koncepció:
Országos Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 2030.
Figyelembe veendő, hatályos területrendezési tervek:
- a 2018. évi CXXXIX. törvénnyel jóváhagyott Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervnek Országos Területrendezési Terve (OTrT), valamint
- Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi
övezeteiről” szóló 5/2020. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet.
Az Országgyűlés 2018. december 12-én elfogadta Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt, melynek a területrendezési terveket érintő fejezetei 2019. március 15-től
hatályba léptek.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének, „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről” szóló 5/2020. (VI.26.) számú önkormányzati
rendelete, és a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról” szóló
54/2020. (VI.25.) önkormányzati határozata szól a hatályos MTrT-ről. Ennek felülvizsgálatát követően, 2020-ban
hatályba lépett.
Hatályos településrendezési tervek:
 Ófehértó Község Önkormányzata a 29/2006. (VI.29.) KT.sz. határozattal elfogadott
településszerkezeti terv és leírás
 Ófehértó Község 10/2006. (VI.13.) KT.sz. rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és
szabályozási tervek
Hatályos településképi eszközök
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. tv. rendelkezéseinek megfelelően 2017. év folyamán elkészült
Ófehértó Településképi Arculati Kézikönyve, valamint Ófehértó településképi rendelete, melyet Ófehértó Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017 (XII.21.) KT. rendeletével fogadott el.
A tervkészítés célja
A tervkészítés célja:
- a lakosság életminőségének és a település versenyképességének javítása, mely tekintettel van a
fenntartható fejlődést szolgáló településszerkezet megtartására, és a jelenlegi környezeti állapotra,
továbbá biztosítja a természeti, táji és építészeti értékek védelmét, valamint az erőforrások kíméletes és
környezetbarát hasznosításának elősegítését.
- jelentősen megváltoztak az építésüggyel-, a területrendezéssel-, a településrendezéssel összefüggő
jogszabályok a jelenleg hatályos terv jóváhagyása óta, ezért a hatályos jogszabályi környezetnek való
megfeleltetés fontos feladat.
- a jelenleg hatályos településrendezési eszközök 2021. december 31-én a jogszabály erejénél fogva
lejárnak.
- a település jó működését biztosító infrastrukturális hálózat kiépítéséhez szükséges területbiztosítás.
- az Étv. szerint – a településrendezés alapvető célja, hogy a települési környezet rendezettebbé, azaz
komfortosabbá, működőképesebbé, egészségesebbé, biztonságosabbá és esztétikusabbá váljon. A
településen védett értékek találhatóak, számos településrész arculata védendő, emellett több lakóház
helyi védelemre javasolt, melyet az értékvédelmi rendelet már kezel, illetve a kialakult településszerkezet
is megőrzendő, ezáltal ezek megfelelő kezelése, védelme a településen az új helyi építési szabályzat
kidolgozásával lesz teljes.
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A fentieken túl az önkormányzat – többek között - a településterv segítségével kívánja a munkahelyteremtő
vállalkozó funkciót erősíteni a településen, ezért jelenlegi módosítások célja a nemcsak a települési lakosság
településrendezési javaslatainak tervi megfogalmazása, hanem a gazdasági célú tevékenység építészeti-műszaki
kereteinek véglegesítése, illetve a szükséges infrastrukturális és környezetvédelmi beruházások feltételeinek
biztosítása.
A területrendezési terv és a készülő terv összhangját igazoló munkarészt, illetve vizsgálatot – mint a módosítás
kötelező alátámasztó szakági munkarészét (vizsgálati térképet, leírást) – a hatályos megyei területrendezési
tervvel összhangban kell elkészíteni. Összességében a fentebb említett jogszabályi változások és célok, valamint a
Község életében, lehetőségében – az előző tervkészítés óta – történt változások tették szükségessé Ófehértó
Község településtervének hatályos jogszabályok szerint történő elkészítését.
Településrendezési dokumentumok ütemezése
I. ütem - Előkészítő feladatok
Alaptérképek tervi alapanyagok beszerzése, előállítása, előzetes egyeztetési dokumentáció.
II. ütem – Megalapozó vizsgálatok készítése (teljes közigazgatási területre készül)
A részletes vizsgálat, mely egy-egy szakterület témába tartozó eddigi vizsgálati, elemző munkáit gyűjti
össze, ill. egészíti ki. Célja a települési adottságok sokoldalú aktuális feltárása, a települési önismeret
elősegítése, a terveket befolyásoló elemek, ismeretek – tervezést támogató rendszerezése, valamint a
fejlesztési, rendezési szándékok összegyűjtése, rendszerezése.
III. ütem – Alátámasztó javaslat
A tervezés szempontjából releváns elemek és terület tekintetében – rajzi, illetve táblázatos formában
tartalmazza a településterv készítése szakmai megalapozását, alátámasztását, igazolva a
településfejlesztés és településrendezés alapvető követelményeinek teljesülését és az előírt jogszabályi
követelményeknek való megfelelést.
IV. ütem –Fejlesztési terv készítése.
A település jövőképének meghatározása mellett, a település fejlődésének meghatározására rögzíti azokat
a rövid, közép- és hosszú távú célokat, feladatokat, településfejlesztési akciókat, fejlesztéseket,
intézkedéseket, amelyeket a település a tervszerű, fenntartható és gazdaságos fejlődése és üzemeltetése
érdekében megvalósítana.
V. ütem – Helyi építési szabályzat, mint rendezési terv készítése
Két szakaszban készül:
- egyeztetési dokumentációként,
- jóváhagyási dokumentációként.
Jóváhagyás: Képviselő-testületi döntéssel (rendelet).
Tervezési alaptérkép
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet értelmében a tervkészítés előtt be kell szerezni a földhivatali alaptérképet.
A térítésmentes adatszolgáltatás feltétele, hogy az írásbeli kérelemhez mellékelni kell a terv kidolgozásáért felelős
szervnek (önkormányzat képviselő-testülete) a terv készítésére vagy módosítására irányuló döntését, illetve
nyilatkozatát. Az adatokat térítésmentesen igénylő települési önkormányzat azokat kizárólag a döntésében
meghatározott feladat kidolgozására szerződött félnek adhatja át, az adatok felhasználására vonatkozó szerződés
alapján [334/2017. (XI. 9.) Korm. rend. 1. §, 5. §; 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. 11/B. §; 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rend. 28/A. §]. 2020. év folyamán Ófehértó polgármestere megkérte a település digitális alaptérképét. A település
fejlesztési és rendezési terve ezen alaptérkép felhasználásával készül.

Nyírségterv Kft. Cím: 4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 18.
Telefon: +36-42/798-227; E-mail: nyirsegterv@gmail.com

- 10 -

Ófehértó Község új TRT. – Előzetes tájékoztatási dokumentáció

A rendezés várható hatásai
Ófehértó Község eszközeinek elkészítését követően, a hatályba lépésétől a fentebb említett fő célok
megvalósulása, rendezése várható, azaz településszerkezeti, településképi és épített értékek megfelelő
kezelésének, megőrzésének elősegítése, valamint a tervezett fejlesztési elemek kialakítása, az értékes
településszerkezet megtartása mellett. A terv készítését követően, és annak eredményeképpen a Község
települési területének szerkezete a korábban jóváhagyott tervekhez képest esetlegesen módosulni fog, ugyanakkor
az így kialakuló településszerkezet racionális és rendezett marad továbbra is. A település arculata egyedi marad, a
települési környezetvédelmi szempontok érvényre juttatásához szükséges településszerkezeti elemek is
megvalósulnak.
Fontos szempont, hogy az önkormányzat, a település lakói és a tervezők szorosan együttműködve, együtt
tervezve, közösen készítsék el a tervet. Igények a lakosság részéről is jelentkeztek, és a tervezés folyamán
jelentkezhetnek. A tervezés során a végső cél minden esetben a települési környezet minőségének és a települési
lakosság életminőségének javítása legyen. Ez az időszak az egyeztetés időszaka, az önkormányzatnak igen nagy
felelőssége és sok feladata van abban, hogy a tervet a település lakói magukénak érezzék, valóban úgy gondolják,
hogy a terv értük van, és az ő céljaikat tükrözi. Az igények ütköztetésénél elsődleges cél a közösségi érdek
megfogalmazása. Az önkormányzat feladata: A terv készítésének megkezdéséről, és a tervezett fejlesztésekről
tájékoztatni az érintett lakosságot a partnerségi szabályzat szerint. A terv készítése során nem kerültek kialakításra
olyan dokumentált alternatívák, amelyek környezeti hatásaikban jelentősen különböznek, hanem konzultatív
tervezési folyamat részeként, a változtatási elképzelések folyamatos mérlegelése alapján alakult ki a dokumentált
tervállapot, amely ennek következtében nem tartalmaz a környezetre veszélyes, illetve azt aránytalanul terhelő
javaslatokat.
Feltárásra kerülnek a terv megvalósítása esetén a környezeti hatást kiváltó tényezők, a várható környezeti
hatások.
A tervben javaslatként megfogalmazandó fejlesztések és rendezések összességükben előreláthatóan nem
generálnak rendkívüli környezeti hatásokat, amelyek különleges környezetvédelmi intézkedések előírását
tennék szükségessé.
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5. TÉRKÉPEK

Átnézeti térkép teljes közigazgatási terület (forrás: www.google.hu)

Átnézeti térkép belterület (forrás: www.google.hu)
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Jóváhagyott településszerkezeti tervlap
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Jóváhagyott belterület szabályozási terv
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Jóváhagyott külterület szabályozási terv
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6 . A T E R Ü L E T R E N D E Z É S I T E R V E K K E L V AL Ó Ö S S Z H AN G
Országos Területrendezési terv
2019. március 15.-én hatályba lépett Magyarország Területrendezési Terve, melyet Magyarország és egyes
kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvénnyel fogadtak el. A település
közigazgatási területét erdőgazdálkodási térségbe, mezőgazdasági térségbe és települési térségbe sorolja. Ezen
országos területhasználatok Ófehértó Községben a valós területhasználatot fedik le.

Ország szerkezeti terve
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Jelmagyarázat
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Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési terve
A tervkészítés Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közgyűlésének, „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területrendezési
szabályzatáról, térségi szerkezeti tervéről és térségi övezeteiről” szóló 5/2020. (VI.26.) számú önkormányzati
rendelete, illetve „Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Területrendezési Tervéhez kapcsolódó ajánlásokról” szóló
54/2020. (VI.25.) önkormányzati határozata figyelembevételével történik.
A területrendezési terv és a településterv összhangját igazoló munkarészt, illetve vizsgálatot – mint a módosítás
kötelező alátámasztó szakági munkarészét (vizsgálati térképet, leírást) – a megyei tervi tervvel összhangban kell
elkészíteni.

Megye szerkezeti terve
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Jelmagyarázat:
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A Rendelet 2.sz. mellékletében foglaltak biztosítása
1. A TERV VAGY PROGRAM MILYEN MÉRTÉKBEN,
a) szab keretet tevékenységek későbbi megvalósítása lehetőségeinek a tevékenység telepítési helyére,
jellegére, méretére, működési feltételeire vagy természeti erőforrás felhasználásának mértékére, helyére,
elosztására vonatkozóan:
Az új terv a természeti erőforrásokat, a jelenlegi a településen meglevő területhasználatokat is figyelembe
véve, azzal összhangban kerül megtervezésre. Környezeti igénybevétel a védelmi intézkedések által nem
lesz jelentős.
b)

befolyásol más tervet vagy programot - ideértve azt is, ha az a tervhierarchiában elfoglalt helyéből
következik -, azokra vonatkozóan előírásokat, szempontokat tartalmaz, vagy bármilyen más módon
hatással lehet másik terv, illetve program tartalmára, megvalósítására:
A hatályos megyei területrendezési tervvel az összhang biztosított lesz.

c) fontos a környezeti megfontolások beillesztése szempontjából, különös tekintettel a fenntartható fejlődés
elősegítésére:
A tervezett új terv a fenntartható fejlődés elveivel teljes összhangban van.
d) vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol környezeti problémák vannak:
Várhatóan nem jelentkeznek környezeti problémák, illetve a megvalósítást követően a környezeti
állapotnak a településen javulnia kell.
e) jelentős a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással,
vízgazdálkodással, vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) végrehajtása
szempontjából:
f) Környezeti hatással nem kell számolni, visszafordíthatatlan környezeti beavatkozás nem történik.
2. A VÁRHATÓ HATÁSOK,
a) időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján:
Környezeti hatással nem kell számolni, visszafordíthatatlan környezeti beavatkozás nem történik.
b) összeadódhatnak vagy felerősíthetik egymást:
Nem lesznek egymással összeadódó, felerősítő hatások.
c) az országhatáron átterjednek:
Országhatáron átterjedő hatással nem kell számolni.
d) olyan környezeti változásokat idézhetnek elő, amelyek az emberi egészségre, a környezetre kockázatot
jelentenek (mint pl. a balesetek okozta változások stb.):
Emberi egészségre, környezetre kockázatot jelentő hatással nem kell számolni. A tervezett
településtervnek nem lesznek negatív hatásai lesznek ilyen tekintetben.
e) nagyságrendje és területi kiterjedése alapján (földrajzilag, illetve az érintett lakosság számát tekintve):
Kiterjedése: a település és környéke lakossága
f) olyan területet érintenek, amelyek hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű
védettséget élveznek:
Várhatóan nem jelentkeznek környezeti problémák, illetve a megvalósítást követően a környezeti
állapotnak a településen javulnia kell.
g) feltételezhetően a 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket idézik elő:
A tervezett módosítások javítják a társadalmi, gazdasági folyamatokat.

Nyírségterv Kft. Cím: 4400. Nyíregyháza, Bocskai u. 18. ; Iroda: 4400. Nyíregyháza, Szegfű u. 73. II/3.
Tel/fax:42/421-303; E-mail: nyirsegterv@gmail.com

- 20 -

Ófehértó Község új TRT. – Előzetes tájékoztatási dokumentáció

h) a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és a védett területekre
meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása meghiúsul, a vizek vagy a védett
területek állapotromlása következik be:
Vizekben, védett vízbázisokban, védett területekben állagromlás nem következik be.
3. A VÁRHATÓAN ÉRINTETT TERÜLET ÉRTÉKES, ILLETVE SÉRÜLÉKENY, MERT,
a) a környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából különleges:
A környezeti elemekben, rendszerekben szignifikáns változást nem okoz.
b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó
igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség van:
Környezetvédelmi határértéket meghaladó igénybevétel, kibocsátás nem keletkezik.
c) a terület hasznosítása, használata intenzív (mint pl. intenzív mezőgazdasági, erdőgazdasági termesztés,
termelés, sűrűn beépített terület stb.).
A terület jelenlegi hasznosítása, használata nem tekinthető intenzívnek.
Környezeti hatások értékelése
Összességében megállapítható, hogy a módosítás szerinti fejlesztések megvalósulása a tervszerű kidolgozás
esetén nem jelenthet negatív környezeti hatást sem helyi szinten, sem országhatáron átterjedően.
A tervezett célkitűzések, az egyes módosítással érintett területekre gyakorolt környezeti hatás tekintetében
a területek jelenlegi állapotát alapvetően nem változtatja meg, az Önkormányzat és a vállalkozások
életében, a település életében az közösségi és üzleti célú felhasználás miatt, a terület hasznosítása
vonatkozásában jelentős javulás várható, a környezetükre negatív hatást nem gyakorolnak.
Tematika
1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése
1.1. előzmények, különösen a tematika tartalma
1.2. a tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása
1.3. a környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv, illetve program alakulására
1.4. a környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek,
szempontoknak a környezeti értékelés készítése során történő figyelembevétele, az indokok összefoglalása;
1.5. a környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek,
az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok.
2. A terv, illetve program és a kidolgozásukkor vizsgált változatok (a továbbiakban: változatok) rövid ismertetése:
2.1. a terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés
készítése szempontjából fontos részeket;
2.2. a terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal;
2.3. a változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása.
3. A terv, illetve program, valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása
3.1. a terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából releváns nemzetközi,
közösségi, országos vagy helyi szinten kitűzött környezet- és természetvédelmi célokkal;
3.2. környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése, illetve figyelembevétele a tervben, illetve programban;
3.3. a terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve a releváns tervek, illetve programok (2.2.) céljaival való
konzisztenciája környezeti szempontból;
3.4. a jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben lévő elemeinek
ismertetése;
3.4.1. földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag lehatárolható, a terület
azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket a terv, illetve program megvalósítása valószínűleg jelentősen
befolyásol,
3.4.2. a környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartóképesség, terhelhetőség),
3.4.3. a fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv, illetve
program nem valósulna meg;
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3.5. a terv, illetve program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok
feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek:
3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevételét vagy környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik,
3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett módon
környezeti következménnyel járhatnak;
3.6. az előző pontok szerint meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve program megvalósítása esetén
várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése:
3.6.1. jól azonosítható környezet igénybevétel vagy terhelés esetén különös tekintettel:
3.6.1.1. a környezeti elemekre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az
építészeti és régészeti örökségre),
3.6.1.2. a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra, településre, klímára,
természeti (ökológiai) rendszerre, a biodiverzitásra,
3.6.1.3. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi,
gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében, területhasználata feltételeiben –
várhatóan fellépő változásokra;
3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:
3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére,
3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy
korlátozására,
3.6.2.3. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására,
3.6.2.4. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások
túlnyomóan más területen való hasznosítására;
3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és a változatok értékelése, a környezeti
szempontból elfogadható változatok meghatározása.
4. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére,
csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben, illetve programban szereplő intézkedések környezeti
hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre.
5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv,
illetve program által befolyásolt más tervben, illetve programban figyelembe kell venni.
6. A terv, illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a
tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges
intézkedésekre.
7. Közérthető összefoglaló.
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