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Székely Község
Szabályozási terve 2 területen történő módosításához
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 Veres István

           okl. építészmérnök
A Magyar Építész Kamara tagja
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………………………………..
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Lévai Béla
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/K-A,K-L-f,K-L-g,K-V-t,K-K-
z/(09)-036

Közművek
- Vízellátás, vízelvezetés ………………………………..

Bíró Károly
Vízépítő mérnök
15/402-V3a-2

Nyíregyháza, 2017. 08.  hó
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1. számú melléklet
A 7/2017.(VIII.03.) számú rendelethez
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Székely  Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9/2006.(VII.26.)   számú rendeletével
jóváhagyott, Helyi Építési Szabályzata

 módosításáról szóló

7/2017.(VIII.03.)
önkormányzati rendelet-tervezet

indokolása

I. Általános indokolás

1. Székely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2006.(VII.26.) számú rendeletével
jóváhagyott, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza
Székely közigazgatási területére vonatkozó helyi építési szabályokat.

Az Önkormányzat a  tervi módosításokat igénylő HÉSZ módosítását határozta el.

II.  Részletes indokolás

1.§-hoz

(1) bekezdésre: A változtatásra kijelölt területen a szabályozási tervek módosulnak, így azokon a
módosított rajzszámmal jelzett terveket kell alkalmazni. A módosítás a szerkezeti terv és a szabályozási
terv összhangját is megteremti, egyben a kialakult földhivatali és használati állapotot veszi figyelembe.

2. §.-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.
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Módosítással érintett területek

A módosítás

sor
száma

helyszíne tervezési területe
által érintett település

rendezési eszköz lényegi eleme

1.
a belterületen, a település

központjában lévő területek és
a környezetük- érintett hrsz.:

358

 a 358 hrsz és a környező K-i és Ny-i
tömbök által határolt terü- let

A településszerkezeti terv
javítása és a helyi építési
szabályzat és a belterület

szabályozási terve

 358 hrsz leendő piac / a
területére tervezett gyűjtőút
megszűnik, a piac épül

A jelen terv területe Székely Község belterületének 1. sz. tervezési terület sorszámmal ellátott és leha-
tárolt területrésze. A tervmódosítás célja jelen esetben a településrendezési eszközök módosítására
vonatkozó módosított terv elkészítése.
Az elkészített és leegyeztetett telepítési tanulmányterv szerint a szabályozási tervet, továbbá szükség
szerint a HÉSZ előírásait kell módosítani.
Az érintett területek településrendezési szempontú ismertetése
Székely Község településszerkezeti tervét Székely Község Önkormányzat Képviselő testülete a
40/2006.(VII. 25.) számú határozatával állapította meg. A helyi építési szabályzatot és szabályozási
tervet a 9/2006.(VII.26.) számú rendelettel fogadta el.
A módosítással érintett terület hatályos településszerkezeti terv szerinti terület-felhasználása, beso-
rolása a tervezési terület esetében:

1. sz. módosítás
Vegyes terület (településközponti vegyes) növelése, településközponti vegyes és falusias lakóterület
között. A szerkezeti tervet /hibásan jelölte az érvényes terv területfelhasználásában csak a 358 hrsz-nek
a vegyes területfelhasznásással történő kiegészítése érinti. A falusias lakóterület a szerkezeti és
abályozási terv szerinti tervezett határon, a tömb K-i oldalán megmarad.

A szabályozási terv változása/javítása

A 358 hrsz a leendő piachelye. A korábban a területére tervezett közlekedési terület csökken. Az
érintett telek önkormányzati tulajdonban van.
Közlekedési kapcsolat:
Közúti összeköttetés: a település közúti kapcsolatát a településen áthaladó régi 4. sz. főút, a Kossuth
utca is. A települést vasútvonal nem érinti. A menetrendszerű autóbuszjárat Nyírbogdány, vagy Székely
érintésével Nyíregyházára, illetve Székely vagy Baktalórántháza érintésével átszállás után Kisvárdára
közlekedik. A tömegközlekedés nem kellő színvonalú. A településképet meghatározó épített és
természeti értékek: a közeli kastély és a református templom.

A Vt,  és a Lf
terület határa
módosul, a
gyűjtőút
törlésre
kerül,
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2. sz. módosítás
sor

száma helyszíne tervezési területe
által érintett település

rendezési eszköz lényegi eleme

3.
a belterületen, a település

központjában – érintett hrsz:
234/1,271,296,233,234/2,176,

201,266,269/3

Köztemető útja a tényleges
földhivatali térképnek megfelelően
kell kialakítani az utat, gyűjtőút
jelleg megszűnik

A településszerkezeti terv
javítása és a helyi építési
szabályzat és a belterület

szabályozási terve

Gyűjtő út törlése
a234/1,271,296,233,234/2,176
,201,266,269/3479/2 az Illyés
Gy. utca-Kossuth L. utca Petőfi
S. utca között

A csak a szabályozási terven feltüntetett tervezett „gyűjtőút megszűnik”, a leendő kiszolgáló út nyom-
vonala változik, a kialakult telekhatárok és a készülő útterv figyelembe vételével pontosításra kerül
A szabályozási terv változása (érvényes-módosítás)

      Köztemető útja a tényleges földhivatali térképnek megfelelően kell kialakítani az utat, a gyűjtőút
jelleg megszűnik, az engedélyes terv szerinti kiszolgáló lakóút besorolást kap.

Vt, Ki-t és Lf határa
változik


