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4. A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV M-6 JELŰ MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA 
 

 
 

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

 
2021. évi M-6 jelű 
módosítás  
1. számú módosítási 
tétel 

Sajószentpéter Város Önkormányzata a településrendezési feladatok, a település 
társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében bekövetkezett változások alapján 
egy új településfejlesztési szándék miatt a településrendezési eszközeit felülvizsgálja, 
módosítja. A fejlesztéseket elősegítő településrendezési feladatok megvalósíthatósága 
érdekében a településrendezési eszközök módosítása szükséges ahhoz, hogy a 
fejlesztési terület szabályozási háttere biztosítottá váljon.  
A Településrendezési terv módosítását az teszi szükségessé, hogy pályázat útján elnyert 
forrásokból lehetőség nyílik a külterületen lévő, önkormányzati tulajdonba került, a 27. 
számú főútvonal mellett fekvő 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú 
ingatlanokon ipari terület kialakítására.  
Sajószentpéter Város Önkormányzata az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című 
felhívására benyújtott, TOP-1.1.1 - 16-BO1-2019-00023 azonosító számmal 
nyilvántartott támogatási kérelme alapján a forrás biztosított. 
Az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati felhívás a vállalkozói környezet 
és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében iparterületek kialakítására, 
alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását 
segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A megvalósítani kívánt projekt 
célja, egy iparterület kialakítása alapinfrastruktúra kiépítésével, ezzel ösztönözve 
az ipari termelést folytató vállalkozások betelepülését, azok gazdasági 
teljesítményének és foglalkoztatási potenciáljának növekedését. 
A Településrendezési terv módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölésére 
kerül sor. 
A Képviselő-testület 210/2019.(IX.26.) határozatában hozzájárult a Településszerkezeti 
terv, a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv tárgyalásos eljárás keretében 
történő módosításának megindításához, és a 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 
helyrajzi számú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította beruházás 
pályázati forrásból történő megvalósítása céljából.  
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5. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 
A Településszerkezeti Terv módosításának határozat tervezete  
 
 
...../2021. (        ) önkormányzati határozat 
 
 
Tárgy: Sajószentpéter Város 143/2016.(VII.27.) Önkormányzati. határozattal jóváhagyott 
Településszerkezeti tervének módosítása 
 
1) A Képviselő-testület Sajószentpéter Város Településszerkezeti Tervének M-6 jelű módosítását a 

jelen határozat 1. melléklete szerint jóváhagyja. 
Tervszám:  M-6/T-1/M1, 
A Településszerkezeti terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 

 
2) A Településszerkezeti Terv Leírását a Településszerkezeti terv módosítása érinti, a biológiai 

aktivitási érték tekintetében. A biológiai aktivitási értékre vonatkozó változást a határozat 2. 
melléklete szerint hagyja jóvá. 

3) A továbbiakban felhasználható biológiai aktivitási érték: 579,735 

 
4) A Településszerkezeti Tervet a jóváhagyás után egységes szerkezetbe kell foglalni. 
 
5) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során megállapított 

Településszerkezeti Tervben és az elválaszthatatlan részét képező Településszerkezeti Terv 
Leírásában foglaltakat együttesen kell alkalmazni. 

 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan 
 



 

6 
 

A....../2021. (          ) határozat 1. melléklete 
 

M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: Egyéb iparterület kijelölése 
A Településszerkezeti terv területfelhasználását érintő elemeinek felülvizsgálata a 0166/74, 0166/75, 
0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú ingatlanok területét érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
Sajószentpéter a 27. számú főútvonal mellett fekvő 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú 
ingatlanok és az érintett területfelhasználási egység. 
A módosítás leírása: 
A Településrendezési terv módosítására azért van szükség, mert az önkormányzati tulajdonba került területen 
az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívására benyújtott, TOP-1.1.1 - 16-BO1-2019-00023 
azonosító számmal nyilvántartott pályázat alapján a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra 
fejlesztése érdekében iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek 
elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére kerül sor. A megvalósítani kívánt 
projekt célja, egy iparterület kialakítása alapinfrastruktúra kiépítésével, ezzel ösztönözve az ipari 
termelést folytató vállalkozások betelepülését, azok gazdasági teljesítményének és foglalkoztatási 
potenciáljának növekedését. 
Az érintett terület a hatályos Településszerkezeti terv alapján általános mezőgazdasági terület Má besorolású, 
mely a módosítás során új beépítésre szánt terület kialakításával Gip egyéb iparterületi besorolásra változik. 
A területen belül az új beépítésre szánt terület 5% mértékű területén erdősítésre kerül sor magasabb rendű 
jogszabályok alapján. 
A terület feltárását tervezett másodrendű, fasorral szegélyezett út biztosítja. 
A hatályos Településszerkezeti terv részlete 
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A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: M-6/T-1/M1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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A módosított Településszerkezeti terv jelmagyarázata 

 

 

 
 



 

 
9 

 

A....../2021. (          ) határozat 2. melléklete 
 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 
A 143/2016. (VII.27.) Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Terv Leírása 4. melléklete hibajavítás utáni állapota helyére az alábbi 
rendelkezés lép: 
A biológiai aktivitás érték rögzített hatályos (JAVÍTOTT) különbsége: 592,441 

 

A TERÜLETFELHASZNÁLÁS MEGNEVEZÉSE JELE BIOLÓGIAI AKTIVITÁS 
MUTATÓ 

TERÜLETE A 
HATÁLYOS TSZT 
SZERINT 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁS ÉRTÉK 

TERÜLETE A MÓDOSÍTOTT 
TSZT SZERINT 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁS ÉRTÉK 

Kisvárosias lakóterület Lk 1,2 3,57 4,284 3,808 4,569 
Kertvárosias lakóterület Lke 2,7 154,95 417,879 154,95 417,879 
Falusias lakóterület Lf 2,4 124,4 298,56 124,4 298,56 
Településközpont terület Vt 0,5 39,69 19,92 39,69 19,92 
Intézményterület Vi 0,5 8,77 4,36 8,77 4,36 
Kereskedelmi szolgáltató terület Gksz 0,4 32,64 11,616 32,64 11,616 
Egyéb iparterület Gip 0,4 68,36 27,344 68,36 27,344 
Különleges szabadidős terület K_szab 1,5 0 0 0 0 
Különleges sportterület K_sp 3 11,91 35,73 11,91 35,73 
Különleges szennyvíztelep K_szt/Khu 0,1 1,49 0,149 1,49 0,149 

Különleges hulladékgazdálkodási terület K_hu/Khu 0,1 73,1 7,31 73,1 7,31 
Különleges temető terület K_te/Kt 3 8,36 25,08 8,36 25,08 
Különleges közlekedési terület K_ga/Kkö/1 0,5 3,34 1,67 3,34 1,67 
Különleges közmű Kkö 0,6 0,47 0,282 0,47 0,282 
Különleges pincés terület K_pi/Kpi 1,5 11,87 17,805 11,87 17,805 
Kötöttpályás közlekedési terület Kök 0,6 24,85 14,91 24,85 14,91 

Védőerdő Ev 9 224,29 2018,61 223,99 2015,91 
Gazdasági erdő Eg 9 97,39 876,51 97,39 876,51 
Túrisztikai erdő Ee 9 9,78 88,02 9,78 88,02 
Kertes mezőgazdasági terület Mk 5 545,16 2725,8 545,16 2725,8 
Általános mezőgazdasági terület szántó Má_sz 3,7* 1461,01 5405,737* 1455,24 5384,388 
Mezőgazdasági terület rét Má_gy/Má/r 6 167,33 1179,24 167,33 1179,24 
Nádas Vmo 8 0 0 0 0 

Tanya Mm 0,7 0 0 0 0 
Különleges mezőgazdasági üzemi terület Kmg 0,7 29,93 20,321 32,38 22,666 
Vízgazdálkodási terület Vg 6 152,66 915,96 152,68 916,08 
Közlekedési terület/első rendű Köu2 0,5 84,36 42,18 84,36 42,18 
Zöldterület Z/Zkp, Zkk 6 19,54 118,14 19,302 118,14 
Közlekedési terület/másodrendű Köu3-Köu5 0,6 126,02 75,318 126,02 75,318 
Összesen   3485,24 14352,735 3485,24 14352,735 
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A TERÜLETFELHASZNÁLÁS MEGNEVEZÉSE JELE BIOLÓGIAI AKTIVITÁS 
MUTATÓ 

TERÜLETE A 
HATÁLYOS TSZT 
SZERINT 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁS ÉRTÉK 

TERÜLETE A MÓDOSÍTOTT 
TSZT SZERINT 

BIOLÓGIAI 
AKTIVITÁS ÉRTÉK 

Kisvárosias lakóterület Lk 1,2 3,57 4,284 3,808 4,569 
Kertvárosias lakóterület Lke 2,7 154,95 417,879 154,95 417,879 
Falusias lakóterület Lf 2,4 124,4 298,56 124,4 298,56 
Településközpont terület Vt 0,5 39,69 19,92 39,69 19,92 
Intézményterület Vi 0,5 8,77 4,36 8,77 4,36 
Kereskedelmi szolgáltató terület Gksz 0,4 32,64 11,616 32,64 11,616 
Egyéb iparterület Gip 0,4 68,36 27,344 73,37 29,348 
Különleges szabadidős terület K_szab 1,5 0 0 0 0 
Különleges sportterület K_sp 3 11,91 35,73 11,91 35,73 
Különleges szennyvíztelep K_szt/Khu 0,1 1,49 0,149 1,49 0,149 

Különleges hulladékgazdálkodási terület K_hu/Khu 0,1 73,1 7,31 73,1 7,31 
Különleges temető terület K_te/Kt 3 8,36 25,08 8,36 25,08 
Különleges közlekedési terület K_ga/Kkö/1 0,5 3,34 1,67 3,34 1,67 
Különleges közmű Kkö 0,6 0,47 0,282 0,47 0,282 
Különleges pincés terület K_pi/Kpi 1,5 11,87 17,805 11,87 17,805 
Kötöttpályás közlekedési terület Kök 0,6 24,85 14,91 24,85 14,91 

Védőerdő Ev 9 224,29 2018,61 223,99 2015,91 
Gazdasági erdő Eg 9 97,39 876,51 97,39 876,51 
Túrisztikai erdő Ee 9 9,78 88,02 9,78 88,02 
Kertes mezőgazdasági terület Mk 5 545,16 2725,8 545,16 2725,8 

Általános mezőgazdasági terület szántó Má_sz 3,7* 1461,01 5405,737* 1455,24 5384,388 
Mezőgazdasági terület rét Má_gy/Má/r 6 167,33 1179,24 167,33 1179,24 
Nádas Vmo 8 0 0 0 0 

Tanya Mm 0,7 0 0 0 0 
Különleges mezőgazdasági üzemi terület Kmg 0,7 29,93 20,321 32,38 22,666 
Vízgazdálkodási terület Vg 6 152,66 915,96 152,68 916,08 
Közlekedési terület/első rendű Köu2 0,5 84,36 42,18 84,36 42,18 
Zöldterület Z/Zkp, Zkk 6 19,54 118,14 19,302 118,14 
Közlekedési terület/másodrendű Köu3-Köu5 0,6 126,02 75,318 126,02 75,318 
Közlekedési terület/másodrendű kétoldali fasorral  3,0   0,5 1,5 
Telken belüli kötelező erdősítés  9,0   0,26 2,34 
Összesen   3485,24 14352,735 3485,24 14337,685 

 
A biológiai aktivitási érték különbözete a hatályos TSZT szerint: 592,441 
A biológiai aktivitási érték különbözete módosított TSZT szerint: A biológiai aktivitás érték rögzített különbsége:595,7-15,505 = 579,735 
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6. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
A HÉSZ módosítása, rendelet tervezet 
 
 

Sajószentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
………. /2021 (… . … .) önkormányzati rendelete Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) 

szóló 18/2016. (VIII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Sajószentpéter Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (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 42.§ (4) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével, a partnerségi egyeztetést követően, 
a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (X.22.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Jogi és 
Ügyrendi Bizottság és, a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
17/2014. (X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében 
eljáró Pénzügyi, Fejlesztési és Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a Sajószentpéter Város 
Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 18/2016. (VIII. 01.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 
 

1. § 
 

(1) A Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) szóló 18/2016. (VIII. 01.) rendelet (a 
továbbiakban („R”) 7. mellékletét képező Külterület Szabályozási Terv e rendelet 1. melléklete 
szerint módosul. 

Tervszám: M-6/T-2/M1  

 
(2) A Külterületi Szabályozási Terv módosításokkal nem érintett részei hatályban maradnak. 

 
2. § 

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát 
veszti. 

 
 
 
 
Dr. Guláné Bacsó Krisztina       Dr Faragó Péter 
jegyző          polgármester 
 
 
Sajószentpéter, 2021. ……………     
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A....../2021 (          ) rendelet 1. melléklete 
M-1 JELŰ MÓDOSÍTÁS: Egyéb iparterület kijelölése 
A Külterületi Szabályozásii terv területfelhasználását és övezeti szabályozását érintő elemeinek 
felülvizsgálata a 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú ingatlanok területét érintően 
A módosítással érintett terület lehatárolása: 
Sajószentpéteren a 27. számú főútvonal mellett fekvő 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú 
ingatlanok és az érintett területfelhasználási egység. 
A módosítás leírása: 
A Településrendezési terv módosítására azért van szükség, mert az önkormányzati tulajdonba került területen 
az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívására benyújtott, TOP-1.1.1 - 16-BO1-2019-00023 
azonosító számmal nyilvántartott pályázat alapján a vállalkozói környezet és az üzleti infrastruktúra 
fejlesztése érdekében iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, az iparterületek 
elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére kerül sor. A megvalósítani kívánt 
projekt célja, egy iparterület kialakítása alapinfrastruktúra kiépítésével, ezzel ösztönözve az ipari 
termelést folytató vállalkozások betelepülését, azok gazdasági teljesítményének és foglalkoztatási 
potenciáljának növekedését. 
Az érintett terület a hatályos Településszerkezeti terv alapján általános mezőgazdasági terület Má/sz 
besorolású, mely a módosítás során új beépítésre szánt terület kialakításával Gip 26776 egyéb iparterületi 
övezeti besorolásra változik. A területen belül az új beépítésre szánt terület 5% mértékű területén erdősítésre 
kerül sor magasabb rendű jogszabályok alapján a szabályozási terven kijelölt helyen. 
A terület feltárását tervezett másodrendű, fasorral szegélyezett út biztosítja. 
A hatályos Külterületi Szabályozásii terv részlete 
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A módosuló Településszerkezeti terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: M-6/T-1/M1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
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JELMAGYARÁZAT A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339  
mobil: 06-20-9692-361 
E-mail: la.urbekft@chello.hu 
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7. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

SAJÓSZENTPÉTER VÁROS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK  

M-6 JELŰ MÓDOSÍTÁSA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁSBAN  
 
7.1 A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI  
 

7.1.1 A településrendezési terv módosításának kezdeményezése 
 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2016. (VII. 27.) számú határozatával 
fogadta el a város Településszerkezeti Tervét, a 18/2016. (VIII.01.) önkormányzati rendeletével állapította 
meg Sajószentpéter Város Helyi Építési Szabályzatát, mely az azóta eltelt időszakban négy alkalommal került 
módosításra. 
 
Sajószentpéter város Önkormányzata 210/20219.(IX.26.) számú Képviselő-testületi határozatában döntött 
arról, hogy módosítja az érvényben lévő Településrendezési tervét, mely sorrendben a 2021. évi M-6 jelű 
módosítás lesz. 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében és a 16. § (1) bekezdésében foglaltak 
értelmében a települési önkormányzat a település társadalmi, gazdasági, illetve környezeti helyzetében 
bekövetkezett változások vagy új településfejlesztési szándék miatt a településrendezési eszközeit 
felülvizsgálhatja. 
 
A fejlesztéseket elősegítő településrendezési feladatok megvalósíthatósága érdekében a 
településrendezési eszközök módosítása szükséges ahhoz, hogy a fejlesztési területek szabályozási háttere 
biztosítottá váljon, melyek ezáltal hozzájárulnak város gazdasági fejlődéséhez. 
A Korm. rendeletben foglaltak értelmében, amennyiben beruházás megvalósítása miatt indokolt, a 
képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a fejlesztési területet, ezáltal a 
településrendezési eszköz, valamint annak módosítása tárgyalásos eljárás szerint történhet.  
 

A Településrendezési terv módosítását az teszi szükségessé, hogy pályázat útján elnyert forrásokból 
lehetőség nyílik a külterületen lévő, önkormányzati tulajdonba került, a 27. számú főútvonal mellett fekvő 
0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú ingatlanokon ipari terület kialakítására.  
Sajószentpéter Város Önkormányzata az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívására benyújtott, 
TOP-1.1.1 - 16-BO1-2019-00023 azonosító számmal nyilvántartott támogatási kérelme alapján a forrás 
biztosított. 
Az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati felhívás a vállalkozói környezet és az üzleti 
infrastruktúra fejlesztése érdekében iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, bővítésére, 
az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére fókuszál. A 
megvalósítani kívánt projekt célja, egy iparterület kialakítása alapinfrastruktúra kiépítésével, ezzel 
ösztönözve az ipari termelést folytató vállalkozások betelepülését, azok gazdasági teljesítményének és 
foglalkoztatási potenciáljának növekedését. 
A Településrendezési terv módosítása során új beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor. 
A Képviselő-testület 210/2019.(IX.26.) határozatában hozzájárult a Településszerkezeti terv, a Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv tárgyalásos eljárás keretében történő módosításának megindításához, és a 
0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté 
nyilvánította beruházás pályázati forrásból történő megvalósítása céljából. A tervezett beruházás 
megvalósítása miatt a Képviselő-testület a 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú 
ingatlanokat kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

mailto:la.urbekft@chello.hu
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7.1.2 A Településrendezési terv módosítása 
 

Tekintettel arra, hogy a tervezett Településrendezési Eszközök módosítása önkormányzati határozattal 
beruházás céljából kiemelt fejlesztési terület, ezért Településrendezési terv módosítás tárgyalásos 
eljárás keretében kerül módosításra.  
A Kormány a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása 
egyeztetésének és elfogadásának szabályaira vonatkozó 32. § (6) bekezdései alapján a 
településrendezési eszköz egyeztetése történhet tárgyalásos eljárás szerint, ha: 
 

„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a 
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása 

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező építési 
beruházás megvalósítása miatt indokolt, 

b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a 
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető veszélyhelyzet 
megelőzése miatt indokolt, vagy 

c) a Képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás 
megvalósítása miatt indokolt.” 
 

A Településrendezési terv módosításánál (Településszerkezeti és Szabályozási tervek) az OTÉK 2021. 
január 1-én hatályos előírásait és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet jelkulcsait alkalmazzuk. 
 
A módosítani kívánt területre a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: 
 
• Sajószentpéter város Településszerkezeti Terve, elfogadva a 143/2016. (VII.27) számú 

önkormányzati határozattal,  
• Sajószentpéter város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv, elfogadva a 18/2016.(VII.01) 

számú önk. rendelettel. 
 
Sajószentpéter város Önkormányzata újabb módosításról döntött a 210/20219.(IX.26.) számú 
határozatában, mely egy településrendezési egység módosítására irányul.  
Ez a Településrendezési Terv M-6 jelű módosítása, jelen tervdokumentációnk. 
A Településrendezési terv módosítása a hiteles állami alapadatok felhasználásával készült. 

 
7.2 A Településrendezési terv módosításának véleményeztetése 
 
a) A tárgyalásos eljárás előtt a partnerségi véleményezési eljárás lefolytatására kerül sor jelen 

tervdokumentáció alapján. 
A véleményezési szakaszba bevonásra kerülnek a 314/2012. (XI.08.) Korm. rendelet 42.§ (4) 
bekezdés szerint felsoroltak, így  
− A partnerségi rendelet szerint az eljárásban érintett partnerek 
− Az érintett területi és települési önkormányzatok 

 
b) A Településrendezési terv tervezett módosításai tárgyalásos eljárásban történik, azonban a 

tárgyalás megfelelő lebonyolításának érdekében a végső szakmai véleményezési terv elkészítése 
előtt - mely a tárgyalás alapja - előzetes tájékoztatási és adatkérés eljárás lefolytatására is sor 
kerül a partnerségi egyeztetés lefolytatása előtt.  

 
c) A módosítás miatt a környezeti vizsgálat szükségességének meghatározása érdekében 

kérelemmel fordul a város a környezet védelméért felelős szervekhez a 2/2005.(I.11) Korm. 
rendelet alapján az előzetes tájékoztatási eljárással egy időben.  
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7.3 A módosítással érintett területek ismertetése:  
 
7.3.1 A módosítással érintett területkijelölése, elhelyezkedése 
 
A módosítással érintett terület a Sajószentpéter város északi részén helyezkedik el, a várost átszelő 
27. számú főútvonal mellett fekvő 0166/74, 0166/75, 0166/90 és 0166/91 helyrajzi számú ingatlanok 
és az érintett területfelhasználási egység. A területet jelenleg mezőgazdasági területként szabályozott 
és hasznosított. 
 

 

A módosítással érintett területek elhelyezkedése a városon belül 
 
7.3.2 A Településrendezési eszközöket érintő módosítások 
 

M-1 Jelű módosítás: Egyéb iparterület kijelölése 
 

A rendezés célja: 
 
A Településrendezési terv módosítására azért van szükség, mert az önkormányzati tulajdonba került 
területen az Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című felhívására benyújtott, TOP-1.1.1 - 16-BO1-
2019-00023 azonosító számmal nyilvántartott pályázat alapján a vállalkozói környezet és az üzleti 
infrastruktúra fejlesztése érdekében iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra kiépítésére, 
bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák fejlesztésére 
kerül sor. A megvalósítani kívánt projekt célja, egy iparterület kialakítása alapinfrastruktúra 
kiépítésével, ezzel ösztönözve az ipari termelést folytató vállalkozások betelepülését, azok 
gazdasági teljesítményének és foglalkoztatási potenciáljának növekedését. 
 

A módosítással érintett terület hatályos és módosított Településrendezési terv szerinti besorolásai: 
 
Az érintett terület a hatályos Településszerkezeti terv alapján általános mezőgazdasági terület Má/sz 
besorolású, mely a módosítás során új beépítésre szánt terület kialakításával Gip 26776 egyéb 
iparterületi övezeti besorolásra változik. A területen belül az új beépítésre szánt terület 5% mértékű 
területén erdősítésre kerül sor magasabb rendű jogszabályok alapján a szabályozási terven kijelölt 
helyen. 
A terület feltárását tervezett másodrendű, fasorral szegélyezett út biztosítja. 
A Településszerkezeti és Külterületi szabályozási terv egyéb vonatkozásai nem változnak.  
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A hatályos Településszerkezeti terv részlete A módosuló Településszerkezeti terv részlete 
 
Az „Egyéb iparterület tervezett övezeti besorolása” Gip 26776..A kódok jelentése: 2 –szabadon álló 
általános előkertes beépítés, 6-legkisebb kialakítható telek méret 1500 m2, 7 –a megengedett 
legnagyobb beépítettség mértéke 50%, 7 –legkisebb zöldfelület mértéke 25%, 6 –megengedett 
legnagyobb épületmagasság 12,5 m. 
 

  
A hatályos Szabályozási terv részlete A módosuló Szabályozási terv részlete 
 

A rendezés várható hatásai: 
 
A Településrendezési terv módosításának városrendezési, városépítészeti és társadalmi hatása pozitív, 
hiszen a jelenleg mezőgazdasági hasznosítású terület új hasznosítási célt nyer, és a tervezett 
közművesített iparterület hasznosítása megtörténhet. A módosításnak építészeti, városrendezési 
hatása pozitív, hiszen a város új iparterülettel gazdagodik. A tervezett beruházás környezetterhelése 
városi szinten nem jelentős, hiszen a termelő tevékenység a főút mellett történik, távol a beépített 
területektől. A városi forgalom többlet növekedésével a 27. számú főútvonal melletti elhelyezkedés 
miatt nem kell számolni, hiszen a város elkerülő út építése megkezdődött. 
 
7.3.3 Új beépítésre szánt terület kijelölése 
 
Az új beépítésre szánt terület kijelölésének jogszerűségét a Magyarország és egyes kiemelt 
térségeinek területrendezési tervének 2018. évi CXXXIX. törvény 12. § előírásai figyelembe 
vételével kell igazolni.  
 

Új beépítésre szánt terület kijelölésére kerül sor az M-1 jelű módosítás esetében, mely a TRE 
módosítást megelőzően beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági terület, szántó 
területként volt kijelölve, mely önkormányzati tulajdonban van.  
A tervezett beépítésre szánt terület települési térségen kívül helyezkedik el. 
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Ha jogszabály új beépítésre szánt terület kijelölését nem tiltja, a településrendezési eszközben új 
beépítésre szánt területet a következő szempontok mérlegelése alapján lehet , vagy kell kijelölni: 

a) Az új beépítésre szánt terület csatlakozik a meglévő települési területhez 
Az új beépítésre szánt terület települési térségen kívül van ugyan, de attól nem nagy távolságra 
van közel a meglévő belterülethez. 

b) Az új beépítésre szánt terület kijelölése nem okozza a különböző települések beépítésre szánt 
területeinek összenövését  
A módosítással érintett beépítésre szánt terület az igazgatási határtól távolabb, települési 
térségen közelében helyezkedik el. 

c) Új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerül sor, ha a települési térségben nincs a 
tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen földrészlet, vagy az 
épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Étv.) szerinti barnamezős terület. A felsorolt szempontokat abban az esetben nem kell 
alkalmazni, ha a meglévő beépítésre szánt terület – tervezett rendeltetésnek megfelelő – 
igénybevétele aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. 
Sajószentpéter város hatályos településrendezési tervében nincs olyan nagyobb, összefüggő 
zöldmezős beépítésre szánt iparterület, mely a pályázati kiírásnak megfelelne, és az elnyert 
forrás felhasználását biztosíthatná. A legutóbbi időkben az agglomerációban ugyan 
mutatkozott igény a helyi vállalkozói zónák kialakítására, azonban a források hiányában ezek 
nem tudtak megvalósulni. A nagyvárosok mellett azonban a helyi jelentőségű ipari területek 
fejlődésnek indultak, mint például Szikszó város esetében láthatjuk. Ez a hullám most elérte 
Sajószentpétert is, és igény mutatkozik az új vállalkozói telkekre, melyeket az állami 
támogatással tudnak a vállalkozásoknak előkészíteni és bérbe adni. elősegítve ezzel a 
pandémia utáni újrakezdést és munkahelyteremtést is.  
A meglévő beépítésre szánt területek – tervezett rendeltetésnek megfelelő – igénybevétele 
aránytalanul nagy terhet jelentene annak várható költsége miatt. másrészt a pályázati források 
nem lennének felhasználhatók. 
Önkormányzati tulajdonban nincs alkalmas iparterület.. 

d) Új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a területnövekmény legkevesebb 5%-ának 
megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan kijelölt beépítésre szánt területtel 
kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges terület kijelölése esetén 
zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni.  
Esetünkben a szükséges és előírt zöldterület illetve védőerdő terület kijelölésre került, melyet a 
biológiai aktivitás számítása is igazol. 
A tervezett beépítésre szánt egyéb iparterület 5,201 ha, a tervezett a tervezett erdőterület 0,26 
ha, melyek közvetlenül az új beépítésre szánt területnyugatirészén a településrendezési 
egységen belül helyezkednek el, tehát megfelel a követelményeknek. 

 
8. ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 
 

8.1 Az Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 
 
Az Országos Területrendezési Tervet a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési 
tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény állapította meg. (A továbbiakban OTrT.) 
A hatályos Településrendezési eszközök az OTrT- nek való megfelelőséget a hatályos terv a korábbi 
OTrT szerint vizsgálta, annak a hatályos tervek megfelelnek. 
 
A módosított 2018. évi CXXXIX. törvény az Országos Területrendezési Tervről az alábbiakat tartalmazza 
Sajószentpéter Város igazgatási területére: 
 
Területfelhasználás 
Az OTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Sajószentpéter területét az alábbi országos területfelhasználási 
kategóriák érintik: 
- Települési térség 
- Erdőgazdálkodási térség 
- Mezőgazdasági térség 
- Vízgazdálkodási térség 
 



 

 
20 

 

Műszaki infrastruktúra-hálózatok 
Az OTrT Szerkezeti Tervlapja szerint Sajószentpéter területét az alábbi műszaki infrastruktúra-
hálózatok érintik: 
- Főút - 26 sz. [Miskolc Ózd] elsőrendű főút 

27 sz. [Sajószentpéter-Hidvégardó országhatár] elsőrendű főút 
-Termékvezeték 
A felsorolt Műszaki infrastruktúra-hálózatok a hatályos településrendezési eszközökben feltüntetésre 
kerültek. 
A tervezett módosítás a 27. számú főút meglévő nyomvonalához kötődően helyezkednek el, így nem 
ütköznek az Országos Területrendezési Tervvel. 
 

 
Kivonat az OTrT – Szerkezeti Tervéből (2018. évi CXXXIX. törvény melléklete) 
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Sajószentpéter Város igazgatási területét az ökológiai hálózat mindhárom övezete, az ökológiai hálózat 
magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai hálózat és 
pufferterületének övezete érinti.  
 
A tervezett Településrendezési terv módosítás a város külterületének északi részén helyezkedik el, az 
ökológiai hálózatot nem érinti, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete mellett terül el.  
Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete: az OTrT-ben megállapított, kiemelt térségi és 
megyei területrendezési tervben alkalmazott 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. 
 
Az OTrT 26.§ (4) bekezdés előírásai: Az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezetében a 
közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatok elemeinek nyomvonala, továbbá az erőművek az 
ökológiai folyosó és az érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, 
az azok közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások alkalmazásával 
jelölhetők ki és helyezhetők el. 
 

 

 

Kivonat a 2018. évi CXXXIX. törvény 3/1 mellékletéből  
Az ökológiai hálózat magterületének övezete, az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete és az ökológiai 
hálózat pufferterületeinek övezete tervlapjából 

 
A további övezeteket a Borsod – Abaúj – Zemplén - Megye Területrendezési Terve és a 
Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása körében vizsgálajuk. 
 

8.2 Borsod – Abaúj – Zemplén - Megye Területrendezési Terve és a Településszerkezeti Terv 
összhangjának igazolása 

 
A Borsod – Abaúj – Zemplén - Megyei Területrendezési Tervnek való megfelelés tekintetében 
megállapítható, hogy a tervezett Településrendezési terv módosítás nem ellentétes a magasabb rendű 
tervekkel, így sem az Országos Területrendezési tervvel, sem a jelenleg hatályos Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervével (Hatályos:2020-06-01 –től), mivel a tervezett 
módosítások betartják a térségi szerkezeti terv előírásait. 
 
A tervező a mezőgazdasági térség övezetével kapcsolatosan számításokkal igazolja a megfelelőséget. 
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Kivonat BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TERÜLETRENDEZÉS I TERVE – Térségi Szerkezeti Terv tervlapjából 
2020. 
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2.2. melléklet a 4/2020. (V. 29.) önkormányzati rendelethez  
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE TELEPÜLÉSEINEK MEGYEI TERÜLETFELHASZNÁLÁSI KATEGÓRIÁK SZERINTI MEGOSZLÁSA 

 

 
 
Sajószentpéter város Megyei területfelhasználási kategóriák szerinti megoszlása alapján a mezőgazdasági térség területe:.  2658,53 ha  
A mezőgazdasági térségből a hatályos TSZT szerint beépített terület nagysága:       81,16 ha 3,05 % 

 
A mezőgazdasági térségből a módosított TSZT szerint beépített terület nagysága:      86,93 ha 3,27 % 
A tervezett módosítás alapján a mezőgazdasági térség területe csökken, a módosítás utáni területe:    2652,76 ha 
 
A2018. évi CXXXIX. törvény 11.§-a rendelkezik a térségi területfelhasználási kategóriák lehatárolásáról. 
 

11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során 
 
11.§ b) a mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át elsődlegesen a mezőgazdasági terület települési területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó 
rész természetközeli terület, – nagyvárosias lakóterület és vegyes terület kivételével – beépítésre szánt terület vagy különleges honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági 
célra szolgáló terület területfelhasználási egységbe sorolható. 
 
A Borsod – Abaúj – Zemplén - Megyei Területrendezési Tervnek való megfelelés tekintetében megállapítható, hogy a tervezett Településrendezési terv módosítás nem 
ellentétes a magasabb rendű tervekkel, így sem az Országos Területrendezési tervvel, sem a jelenleg hatályos Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Elnökének 4/2020. 
(V. 29.) önkormányzati rendeletével jóváhagyott Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési Tervével (Hatályos:2020-06-01 –től), mivel a tervezett módosítások 
települési térségen belül helyezkednek el. 
 
A tervező nyilatkozza, hogy térségi övezetekkel és az infrastruktúra hálózatokkal való érintettség hiánya miatt nincs szükség további külön vizsgálatokra. 
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A mezőgazdasági térség és a beépítésre szánt területek összefüggései   A mezőgazdasági térség és a beépítésre szánt területek összefüggései 
a Hatályos TSZT alapján        a módosított TSZT alapján 
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A települést érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Ökológiai hálózat övezetei  

 

 
A települést érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Kiváló és jó termőhelyi adottságú szántók övezete. 

 

 
A települést érinti.  
A módosított területet nem érinti. 
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Erdők övezete és erdőtelepítésre javasolt területek övezete 
 

 

 
A települést érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Tájképvédelmi terület övezete 

 

 
A települést nem érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Világörökségi és világörökségi várományos területek övezete 
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A települést érinti.  
A módosított területet érinti. 

Vízminőség védelmi terület övezete  
 

 

 
A települést érinti.  
A módosított területet érinti. 

Nagyvizi meder és VTT tározók övezete 
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A települést nem érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete 

 

 
A települést érinti.  
A módosított területet érinti. 

Ásványi nyersanyagvagyon övezete 
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A települést nem érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Rendszeresen belvízjárta terület övezete 

 

 

A települést érinti.  
A módosított területet érinti. 

Földtani veszélyforrás terület övezete  

 

 

A települést érinti.  
A módosított területet érinti. 
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Egyedi kiemelt jelentőségű gazdasági övezettel érintett település 

 

 

A települést nem érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Egyedi kiemelt jelentőségű turisztikai övezet 

 

 
A települést nem érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Megyehatáron, településhatáron átnyúló együtt tervezendő térség övezete 
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A települést nem érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Közigazgatási határon átnyúló, együtt tervezendő létesítmény övezete 

 

 
A települést nem érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Megyehatáron, településhatáron átnyúló együtt tervezendő térség övezete 
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A települést nem érinti.  
A módosított területet nem érinti. 

Településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök társulásban történő készítésének övezete 

 

 

A települést érinti.  
A módosított területet érinti. 

Zártkerti övezet 

 

 

A települést érinti.  
A módosított területet érinti. 
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Lakótelepi övezet 
 
A tervező nyilatkozza, hogy térségi övezetekkel való érintettség hiánya miatt nincs szükség külön 
vizsgálatokra.  
 

8.3 Közlekedési és közmű alátámasztó munkarész 
 
A tervezett módosítások nem érintik a meglévő és tervezett közlekedési fő úthálózatot, azonban a 27. 
számú főútvonalon a terület megközelítését biztosító új csomópont kialakítására kerül sor. 
 
A terület megközelítését biztosító kiszolgáló út, valamint közmű ellátás előkészítéseként Sajószentpéter 
város tanulmány tervet készíttetett, mely alapján az engedélyezési tervek készítése folyamatban van. 
A tervezett csomópont kialakítása nem érinti a hatályos Településrendezési tervben a 27. számú út 
tervezett, szabályozott szabályozási szélessége nem változik. 
A tervezett iparterület teherforgalmát a területen belül kialakított kamion parkoló segíti. 
A közműellátás biztosításához szükséges közmű berendezések a terv szerint biztosítottak. 
A hatályos településrendezési terv közműves alátámasztó munkarészei nem változnak. 
A közmű ellátás biztosított, illetve biztosítható. 
 

 
A módosítással érintett terület közlekedési és közmű ellátása Forrás: PK-Terv Kft 
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A módosítással érintett terület közlekedési és közmű ellátása részlet Forrás: PK-Terv Kft 
 
 

8.4 Csapadékvíz elvezetés 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében, 
valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és 
létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 58. §-ában 
megfogalmazott feladatoknak megfelelően, a településrendezési eszközök módosítása során 
figyelemmel kell lenni a vízelvezető rendszerek megfelelő kiépítésére, a vízkárelhárítási feladatok 
ellátására. 
 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (Vgt.) 4. § (1) f) pontja értelmében a települési önkormányzat 
feladata a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, az árvíz- és belvízelvezetés, továbbá a 16. § (5) b) pontja 
szerint a település belterületén a patakok, csatornák áradásai, továbbá a csapadék - és egyéb vizek által 
okozott kártételek megelőzése – kül- és belterületi védőművek építésével – a védőművek fenntartása, 
fejlesztése és azokon a védekezés ellátása. 
 

Ezért egy korábbi TRE módosítás során szükségessé vált a HÉSZ közművekre, különösképpen a 
csapadékvíz elvezetésre vonatkozó előírásainak kiegészítése: az alábbi előírásokkal: 
 
A beruházásokkal érintett területek hasznosítása, különösen a jelenleg nem beépített területek esetében, 
csak a csapadékvíz elvezetésének, vagy helyben kezelésének megoldása esetén, a településrészek 
egységes és tervszerűen megvalósított, vagy kialakult vízrendezésébe, vízelvezetéséhez illeszkedve 
valósulhat meg. 
Amennyiben az egyes közterületeken a csapadékvíz elvezetés nem, vagy csak részlegesen megoldott 
abban az esetben a csatlakozó területeken a keletkező csapadékvizek kezelését az ingatlanon belül kell 
megoldani. 
 
Az elvégzett módosítások miatt további módosításokra nincs szükség. 
 

8.5. Környezetalakítás 
 

Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 219/2017. (XII.14.) határozatával fogadta el 
Sajószentpéter város településképi arculati kézikönyvét, és a 23/2017.(XII.19.) számú önkormányzati 
rendeletével a településkép védelméről szóló rendeletét. 
 

A módosítással érintett terület a településkép védelméről szóló 23/2017.(XII.19.) önkormányzati 
rendelet 2. melléklete alapján: 
2. Településkép védelme szempontjából meghatározó területek jegyzéke szerint nem áll védelem alatt. 

A TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázati felhívás a vállalkozói környezet 
és az üzleti infrastruktúra fejlesztése érdekében iparterületek kialakítására, alapinfrastruktúra 
kiépítésére, bővítésére, az iparterületek elérhetőségét és feltárását segítő vonalas infrastruktúrák 
fejlesztésére fókuszál. Sajószentpéter Városi Önkormányzat  által jelen konstrukció keretében 
megvalósítani kívánt projekt célja, egy iparterület kialakítása alapinfrastruktúra kiépítésével, ezzel 
ösztönözve az ipari termelést folytató vállalkozások betelepülését, azok gazdasági teljesítményének 
és foglalkoztatási potenciáljának növekedését. 

 
Az önkormányzat 2015-2019 közötti időszakra elfogadott gazdasági programja új beruházások 
Sajószentpéterre vonzása érdekében előirányozta olyan területek kialakítását, melyek a gazdasági 
szereplők szempontjai szerint vizsgálva vonzó telephelyi feltételeket és növekedési lehetőséget 
ajánlanak. Erre alkalmas helyszín a 26-os főút bevezető és a Sajószentpétert elkerülő épülő szakaszának 
térségében alakítható ki. 
A fejlesztés keretében az önkormányzat a Sajószentpétert és Edelényt összekötő másodrendű 
27.számú főközlekedési útvonal nyugati oldalán elterülő (jelenleg 0166/74; 0166/75; 0166/90 és 
0166/91 hrsz-okon nyilvántartott) 6,3 hektáros területet kívánja fejleszteni. Tulajdonosai 
magánszemélyek, a terület megvásárlására a pályázó adásvételi előszerződést kötött. 
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Az önkormányzat célja, hogy termelő és logisztikai szolgáltató vállalat(ok) telephelyei számára 
biztosítson a betelepülésre alkalmas, azonnal beépíthető, közművesített területeket. 

 

 
 

A fejlesztés helyszíne 
 

A fejlesztés eredményeként létrejön: 
 

• útkapcsolat a 27. sz. főúthoz csatlakozóan 6,50 m szélességben 
• vízellátás  kialakítása  a  főút  mellett  található  hálózatról  tűzcsapok  elhelyezése, 
tűzivíztározó építése 
• szennyvíz elvezetés érdekében új építésű csatorna 
• csapadékvíz elvezetés biztosítása víznyelőkkel, csatornával és útárokkal 
• gázellátás a főút gerincvezetékéről leágazó vezetékkel 
• elektromos ellátás trafó állomás telepítésével és földkábeles betáplálással, 
közvilágítási oszlopok elhelyezésével 
• a  telken  belül  kialakításra  kerülnek  személygépjárművek  és  nyerges  vontatók 
számára kijelölt várakozóhelyek 
• hírközlési hálózat kialakítása 
• térfigyelő kamerarendszer 
• Napelem rendszer építése a szolgáltató építmények kiszolgálása érdekében 
• A beléptetést biztosító sorompónál porta építmény és várakozóhelyek, a közöttük kialakított 
gyalogos járda mentén pedig kiszolgáló szociális (öltöző, zuhanyzó, wc) és tároló építmények kerülnek 
elhelyezésre.  
 

8.6. Környezetvédelem 
 

A környezet védelme a szűkebb értelemben vett környezetvédelmi feladatok (levegőtisztaság védelem, 
stb.) vizsgálatán és szabályozásán túl az épített és természeti környezet alakításával, a tájrendezéssel 
együtt komplexen megoldandó feladat. Ez az épített környezet, a gazdálkodási mód, a település 
zöldfelületi rendszerének és a táji környezet ökológiai egyensúlyának megtartásán alapul, melynek 
alapelve kell, hogy legyen a fenntartható fejlődés, mint az ökológiai egyensúly fenntartásának eszköze. 
A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy 

− a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 
− megelőzze a környezetszennyezést 
− kizárja a környezetkárosítást. 

Valamennyi területfelhasználás, beavatkozás tervezése során érvényre kell juttatni a környezetvédelem 
külön ágazati jogszabályokban megadott előírásait. 
A települési környezetvédelem előírásai kiterjednek: 



 

 
36 

 

− levegőtisztaság-védelem, 
− hulladékgazdálkodás, 
− föld- és vízvédelem, 
− zaj- és rezgésvédelem, 
− sugárzás, 
− a természetvédelem, 
− az épített környezet védelmének témaköreire, 
− az állattartással kapcsolatot előírásokra. 

A tervezett településrendezési terv módosítások nem járnak a környezet terhelések jelentős  
növekedésével, csak ami a jelenleg beépítetlen területek beépítésével jár.  
 

A környezeti értékelés lefolytatásáról a Képviselő- testület dönt majd az államigazgatási szervek 
véleményeinek figyelembe vételével.  
 

8.7. Természetvédelem, tájképvédelem 
 

A hatályos Településrendezési eszközök tartalmazzák a Természeti értékvédelem országos jelentőségű 
természeti értékeit és a nemzetközi jelentőségű természeti értékeket is az adatszolgáltatások alapján. 
 

 
Nemzetközi jelentőségű természeti értékek 
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Országos jelentőségű természeti értékek   Megállapítható, hogy a módosítással érintett  
 
A módosítással érintett terület nem áll természetvédelmi oltalom alatt. 
 
A tájképvédelmi terület övezete a települést érinti, azonban a módosított területet nem érinti. 
 

8.9 Örökségvédelem 
 

Az Örökségvédelmi hatástanulmány a településrendezési tervhez elkészült, a módosításokkal érintett 
területek nem állnak sem műemléki, sem régészeti védelem alatt.  
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Sajószentpéter város Önkormányzata döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmányt készíttetett 
Sajószentpéter 0166/74, 0166/75, 0166/90, 0166/91 hrsz.-ú ingatlanok „Általános mezőgazdasági 
területről” „Egyéb ipari területre” történő besorolásával kapcsolatosan. 
 

Elkészült egy Régészeti adatgyűjtés és terepbejárási dokumentáció, melyet a dokumentációhoz 
mellékelünk külön könyvtárban. 
A terepbejárás során új régészeti lelőhelyet azonosítottak, melyre a beruházás előtt további 
vizsgálatokat írtak elő. 
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8.10 A biológiai aktivitási érték változás a területfelhasználásban bekövetkezett változások hatására: 
 
 

A biológiai aktivitási érték hatályos településrendezési eszközök megléte esetén az abban kijelölt 
területfelhasználási besoroláshoz viszonyítva számítandó.  
 
Tekintettel arra, hogy a településrendezési terv módosítása során új beépítésre szánt terület 
kijelölésére skerült or a biológiai aktivitási érték változását vizsgálni szükséges. 
A vizsgálatot a területhasználat szerint végezzük el. 
 

 
A biológiai aktivitási érték változása   Forrás: Saját szerkesztés 
 

A terület 
nagysága 

/ha/ 

Hatályos TRT 
szerinti 

területhasználat 
Érték 

mutató 
Biológiai 
aktivitás 
értéke 

A terület 
nagysága 

/ha/ 
Módosítás során 

tervezett 
területhasználat/ha 

Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitás 
értéke 

Σ 
különbözet 

1 sz. módosítás 

 
5,77 

 
Má övezet 

 
3,7 

 
21,349 

5,01 Gip 0,4 2,004 

-15,505 

0,5 Kétoldali nagy 
lombkoronával 
kisért közút 

3 1,5 

0,26 Telken belüli 
kötelező zöldfelület 
erdősítéssel 

9 2,34 

5,77 Összesen 21,349 5,77 
 

Összesen 
 

5,844 
 

 
A biológiai aktivitási érték különbözete a hatályos TSZT szerint: 592,441 
A biológiai aktivitási érték különbözete módosított TSZT szerint: A biológiai aktivitás érték rögzített 
különbsége: 595,7-15,505 = 579,735 
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A biológiai aktivitási érték pótlására a hatályos Településszerkezeti tervben rögzített érték többlet 
kerül felhasználásra. 
A különbözet abból kerül levonásra. 
Az új értékezt A Településszerkezeti terv határozatában rögzítik. 
 
 

Sajószentpéter, 2021. július hó 
 
 

 
vezető településtervező 

Lautner Emőke 
TT-1-05-79 
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9. TERVIRATOK 
9.1.  Települési döntés 
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