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4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA 
 

4.1 HATÁROZAT TERVEZET 

 
Határozati javaslat 

 
Edelény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2017.(……) határozata 
Edelény Város Településszerkezeti Tervének módosításáról 

 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az 
alábbi döntést hozta: 
 

1) A Képviselő-testület Edelény Város Településszerkezeti Tervének módosítását a jelen 
határozat 1. számú melléklete szerint jóváhagyja. 
Rajzszám: TSZT-1/M-1  

2) A Településszerkezeti Terv módosítással nem érintett részei hatályban maradnak. 
3) A Településszerkezeti Terv szöveges munkarésze a Településszerkezeti terv Leírása nem 

változik  
4) A településszerkezeti Terv Leírásának kiegészítéseként az elkészült alábányászottsági 

szakvéleményt a jelen határozat 2. számú melléklete szerint hozzá kell rendeli. 
5) A településfejlesztési, településrendezési tevékenységek előkészítése során az 1. és 2. pontban 

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

 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: értelemszerűen, illetve folyamatosan 
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4.2 HATÁROZAT TERVEZET MELLÉKLETE 

 

 
A módosítással érintett területek elhelyezkedése a településen belül 

 

A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS TARTALMA 

1. számú módosítás 
Kereskedelmi szolgáltató gazdasági terület Gksz helyett 
egyéb iparterület Gip kijelölése  

 
A módosítás általános leírása: 

Edelény Város Önkormányzata úgy döntött 80/2017.(V.25) számú határozatában, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet alapján a város több területén az Önkormányzat által benyújtandó pályázatok 
elősegítése érdekében a Településrendezési eszközeit módosítja.  
 

A Telpülésszerkezeti terv módosítására van szükség a 015/92, 015/93, 015/94 és 015/95 helyrajzi 

számú ingatlanok egy részének a jelenlegi Gksz övezetről GIP övezetté történő módosítása okán. 
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A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA 
 

A …/2017.(……) határozat 1.melléklete 
 

M-1  MÓDOSÍTÁS 

A módosítással érintett terület helyrajzi számai, vagy a terület lehatárolása:  

M-1 A 015/92, 015/93, 015/94 és 015/95 helyrajzi számú ingatlanok 

A módosítás leírása: 

M-1: A 015/92, 015/93, 015/94 és 015/95 helyrajzi számú ingatlanok egy részének a jelenlegi Gksz 
területfelhasználási egységből Gip területfelhasználási egységre történő módosítása. A tervezett iparterület 
területe nem változik, az övezeti átminősítés is szükséges 

Hatályos településszerkezeti terv részlete 

 

Módosuló településszerkezeti terv részlete  

 
A módosítás tervszámai: M1: TSZT-1//M1    Tervező Lautner Emőke TT-1-05-0079 

Készült az állami alapadatok felhasználásával     Északi irány a tervlap függőleges tengelyében 
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Jelmagyarázat 
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A …/2017.(……) határozat 2.melléklete 
 

Alábányászottsági szakvélemény 
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5. A HÉSZ MÓDOSÍTÁSA 
 

5.1 A HÉSZ MÓDOSÍTÁSA, RENDELET TERVEZET 
 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (…) önkormányzati rendelete 

az Edelény Város szabályozási előírásairól  
szóló 34/2003.(XII.15) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§ (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró:  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály,  
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Országos Vízügyi Főigazgatóság,  
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,  
Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyeleti Főosztály (III. Kerületi Hivatal),  
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedésért felelős miniszter Közlekedéspolitikáért Felelős 
Államtitkárság,  
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal Légiközlekedési Hatóság, 
Honvédelmi Minisztérium Hivatal Katonai Légügyi Hatóság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály, 
Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Osztály, 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály,  
Honvédelmi Minisztérium,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság,  
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály,  
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala,  
valamint a partnerségi egyeztetés szabályaiban megjelöltek, továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat, Borsodszirák Község Önkormányzata, Múcsony Nagyközség Önkormányzata, 
Rudolftelep Község Önkormányzata, Izsófalva Község Önkormányzata, Szendrő Város Önkormányzata, 
Szendrőlád Község Önkormányzata, Balajt Község Önkormányzata, Damak Község Önkormányzata, 
Nyomár Község Önkormányzata valamint 
Edelény Város Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 2.2.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 
véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

1) A „R” 16. §.(2) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(2) A településközpont vegyes terület övezetei: 
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a) Vt-1 Településközpont vegyes terület övezete, egyházi épületek övezete 
b) Vt-2 Településközpont vegyes terület övezete, alap- és középfokú 

intézmények nagytelkes övezete 
c) Vt-3 Településközpont vegyes terület övezete, alap- és középfokú 

intézmények kistelkes övezete 
d) Vt-4 Településközpont vegyes övezet területe telepszerű, jellemzően 
lakófunkcióval 
e) Vt-5 Településközpont vegyes terület övezete hasznosítandó  

magtár funkcióval 
f) Vt-6 Településközpont vegyes terület övezete jellemzően lakó funkcióval, 
földszinten üzlethelyiségekkel 
g) Vt-7 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően lakófunkcióval 

nagytelkes beépítéssel 
h) Vt-8 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően lakófunkcióval, 

vegyes intézményi funkcióval, kistelkes beépítéssel 
i) Vt-9 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően  

kereskedelmi szolgáltató funkcióval 
j) Vt-10 Településközpont vegyes terület övezete, zártsorú beépítéssel  
lakó és intézményi funkcióval 
k) Vt-11 Településközpont vegyes terület övezete zártsorú, keretes beépítéssel 

lakó és intézményi funkcióval 
l) Vt-12 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően lakó és szolgáltató 

funkcióval 
m) Vt-13 Településközpont vegyes terület övezete, jellemzően nagytelkes 

beépítéssel, kereskedelmi funkcióval.” 
 

2) A „R” 16. §.(8) bekezdés helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(8) A terület építési használatának megengedett felső határértékei a következők: 
 

 A B C D E F 

1. Az építési telek 

2. 

Övezet 
jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
legkisebb 
telekterület 
méret 

A beépítettség 
legnagyobb 
mértéke 

A megengedett 
legnagyobb 
építmény 
magasság 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 
 

3. 
Vt-1 

SZ 
Szabadonálló 

K K % K m 10 % 

4. 
Vt-2 

SZ 
Szabadonálló 

2000 50% 9,0 m 10 % 

5. 
Vt-3 

K 
Kialakult 

600 70% 6,5 m 10 % 

6. 
Vt-4 

SZ 
Szabadonálló 

600 60% 12,5 m 10 % 

7. 
Vt-5 

 K 
Kialakult 

K 80% 9,0 m 10 % 

8. 
Vt-6 

Z 
Zártsorú 

1000 60% 9,0 m 10 % 

9. 
Vt-7 

O 
Oldalhatáron álló 

800 60% 6,5 m 10 % 

10. 
Vt-8 

O 
Oldalhatáron álló 

500 60% 6,5 m 10 % 
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11. 
Vt-9 

SZ 
Szabadon álló 

1000 50% 6,5 m 10 % 

12. 
Vt-10 

Z 
Zártsorú 

700 60% 6,5 m 10 % 

13. 
Vt-11 

Z 
Zártsorú 

800 60% 9,0 m 10 % 

14. 
Vt-12 

K 
Kialakult 

K 80% 12,5 m 10 % 

15. 
Vt-13 

SZ 
Szabadon álló 

2000 60% 6,5 m 10 % 

 

2. § 
 

A Rendelet a következő 21/A §- al egészül ki: 

„21/ A §- 
Közterületek, közlekedési és közmű területek telekalakításának sajátos előírásai 
 

(1) Az útlejegyzéssel kapcsolatosan kialakított telkek esetében az övezeti előírásokban előírt 
alakítható legkisebb telekterületet első ütemben nem kell megtartani, hanem az útlejegyzéssel 
csökkentett telekterület maradhat. A fennmaradó, kialakult, az övezeti előírásokban előírt 
telekmérettől kisebb ingatlanokra építési engedély akkor adható, ha a szabályozási tervben előírt 
telekméret kialakításra került. 

(2) (2/)Az egyes beépítésre szánt területeken meghatározott építési övezeteken belül kialakított 
közterületek, közlekedési és közmű területek telekalakításánál az övezetekben előírt alakítható 
legkisebb telekterület szabályozási előírásait nem kell tartani, helyette a műszaki 
szükségszerűségből és az egyes közterületek kialakult viszonyaiból következő egyedi telekméretek 
is alkalmazhatók. „ 

 

3. § 
 

1) A Szabályozási Terv módosul a jelen rendelet 1-3. számozott melléklete alapján. 
2) Rajzszámok:  SZM-3/2017-06/ M-1 

SZM-3/2017-06/ M-2 
SZM-3/2017-06/ M-3 
SZM-3/2017-06/ M-4 

 
3) A Szabályozási Tervek módosításokkal nem érintett részei hatályban maradnak. 
 

4) § 
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba. 
 
 
 Dr. Vártás József     Molnár Oszkár 

            jegyző       polgármester 
 
 

Kihirdetési záradék: 
 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014. (XII.17.) 
önkormányzati rendelet 43. § (1) bekezdése szerint az Edelény Közös Önkormányzati Hivatal 
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2017. …….. napján kihirdetésre került. 

 

Edelény, 2017. ……. 
 
 
 

         Dr. Vártás József 
                  jegyző 
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5.2 A ........../2017.(………..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZET MELLÉKLETEI 
 

 
A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen belül 

 

A BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

A módosítás általános leírása: 

Edelény Város Önkormányzata úgy döntött 80/2017.(V.25) számú határozatában, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet alapján a város több területén az Önkormányzat által benyújtandó pályázatok 
elősegítése érdekében a Településrendezési eszközeit módosítja.  
A Belterületi Szabályozási terv négy esetben kerül módosításra, melyből három területen belül az 
övezeti szabályozások pontosítására, illetve hibajavítására kerül sor, valamint módosul a Szabályozási 
terv jelmagyarázata is. 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA A MÓDOSÍTÁS TARTALMA 

1. számú módosítás 
A 015/92, 015/93, 015/94 és 015/95 helyrajzi számú ingatlanok egy 
részének a jelenlegi Gksz területfelhasználási egységből Gip 
területfelhasználási egységre történő módosítása 

2. számú módosítás 
A hatályos Szabályozási terven a terület szabályozása hibásan került 
meghatározásra, ezért a Vt-1 övezete helyett Vt-8 övezete kerül 
szabályozásra 

3. számú módosítás 
A Sportközpont 1193/5 ingatlana és a Bódva folyó közötti Vt-7 övezeti 
besorolású ingatlanok Vt-2 besorolássá történő módosítása.  

4. számú módosítás A Szabályozási terv jelmagyarázatának módosítása 
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1. melléklet a …../2017.(………...) önkormányzati rendelethez 
 

M-1  MÓDOSÍTÁS 

A módosítással érintett terület helyrajzi számai, vagy a terület lehatárolása:  

M-1 A 015/92, 015/93, 015/94 és 015/95 helyrajzi számú ingatlanok 

A módosítás leírása: 

M-1: A 015/92, 015/93, 015/94 és 015/95 helyrajzi számú ingatlanok egy részének a jelenlegi Gksz 
területfelhasználási egységből Gip területfelhasználási egységre történő módosítása. A tervezett iparterület 
területe nem változik, az övezeti átminősítés is szükséges. Új építési övezet szabályozására nincs szükség, a HÉSZ- 
ben szabályozott övezeti paraméterek kerülnek alkalmazásra 

Hatályos Szabályozási terv részlete 

 

Módosuló Szabályozási terv részlete 

 
A módosítás tervszámai: SZM-3/2017-06/M-1  

Készült az állami alapadatok felhasználásával     Északi irány a tervlap függőleges tengelyében 
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2. melléklet a …../2017.(………...) önkormányzati rendelethez 
 

M-2  MÓDOSÍTÁS 

A módosítással érintett terület lehatárolása:  

M-2  Dankó Pista utca és annak keleti teleksora, Antal György utca 724 helyrajzi számú út és a Kórház területe 

A módosítás leírása: 

M-2: A hatályos Szabályozási terven a terület szabályozása hibásan került meghatározásra, ezért a Vt-1 
Településközpont vegyes terület egyházi épületek övezete helyett Vt-8 Településközpont vegyes terület övezete, 
jellemzően lakófunkcióval, vegyes intézményi funkcióval, kistelkes beépítéssel övezet kerül kijelölésre a Vt-8 
övezet szabályozott paramétereinek megtartásával. 

Hatályos Szabályozási terv részlete 

 

Módosuló Szabályozási terv részlete 

 
A módosítás tervszámai: SZM-3/2017-06/M-2  

Készült az állami alapadatok felhasználásával     Északi irány a tervlap függőleges tengelyében 
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3. melléklet a …../2017.(………...) önkormányzati rendelethez 
 

M-3  MÓDOSÍTÁS 

A módosítással érintett terület lehatárolása:  

M-3 Bódva folyó, Borsodi út, 1201 közterület, Kossuth út, Ady Endre út 

A módosítás leírása: 

M-3: A Borsodi út 36 szám alatti Sportközpont, általános iskola és gimnázium 1193/5 helyrajzi számú ingatlana és 
a Bódva folyó közötti Vt-7 övezeti besorolású ingatlanok Vt-2 besorolássá történő módosítása a tervezett 
sportközponti fejlesztések miatt szükségessé váló telekalakítás érdekében. 

Hatályos Szabályozási terv részlete 
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Módosuló Szabályozási terv részlete 

 
A módosítás tervszámai: SZM-3/2017-06/M-3  

Készült az állami alapadatok felhasználásával                                  Északi irány a tervlap függőleges tengelyében 
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4. melléklet a …../2017.(………...) önkormányzati rendelethez 
 
 

M-4  MÓDOSÍTÁS 

A módosítással érintett terület helyrajzi számai, vagy a terület lehatárolása:  

M-4 Általános szabályozás 

A módosítás leírása: 

M-4: A szabályozási terv jelmagyarázatának korrekciója a tervezett építési övezet paramétereinek javítása miatt. 

A Szabályozási hatályos jelmagyarázata  
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A Szabályozási terv módosuló jelmagyarázata 

 
A módosítás tervszámai: SZM-3/2017-06/M-4  

 



 

LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT.  
3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. 
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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6. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ 
  

EEDDEELLÉÉNNYY  VVÁÁRROOSS  
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK M-3 JELŰ MÓDOSÍTÁSA 

  

EEGGYYSSZZEERRŰŰSSÍÍTTEETTTT  EELLJJÁÁRRÁÁSSBBAANN  
  

VVÉÉLLEEMMÉÉNNYYEEZZÉÉSSII  TTEERRVVDDOOKKUUMMEENNTTÁÁCCIIÓÓ  
  

6.1 A MÓDOSÍTÁS ELŐZMÉNYEI  
 

6.1.1 A településrendezési terv módosításának kezdeményezése 

 

Edelény Város Önkormányzata úgy döntött 80/2017.(V.25) számú határozatában, hogy a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) 
Kormányrendelet alapján a város több területén az Önkormányzat által benyújtandó pályázatok 
elősegítése érdekében a Településrendezési eszközeit módosítja. a Településrendezési Eszközök 
közül a Településszerkezeti tervet egy, a Belterületi Szabályozási tervet négy módosítási tétel érinti. 
 

6.1.2 A Településrendezési eszközök módosítása  
 

A módosítási eljárás rendjét 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: Rendelet) határozza meg.  

 

A módosítás a Rendelet 32. § (4) bekezdés szerint egyszerűsített eljárást igényel, az alábbiak szerint: 
 

(4) A településrendezési eszköz egyeztetése történhet az egyszerűsített eljárás szerint, amennyiben a 
településrendezési eszköz módosítása során az alábbi feltételek egyaránt teljesülnek: 
a) a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra főhálózat nem változik, 
b) nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése, kivéve, ha a képviselő-testület döntésében a 

módosítást gazdaságfejlesztő beruházás megvalósulása érdekében támogatja és az legalább 15 
új munkahely megteremtését biztosítja, 

c) nem történik zöld, vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. 
 

Esetünkben ezek a feltételek mindegyike fennáll, ezért a Településrendezési eszközök módosítását 
egyszerűsített eljárásban folytatjuk le. 

 

A Településrendezési eszközökben, (Településszerkezeti és Szabályozási tervek) az OTÉK 2012. 
augusztus 6-án hatályos jelkulcsait alkalmazzuk. 
A Településrendezési terv módosítása a hiteles állami alapadatok felhasználásával készült, melyet a 
Megrendelő adott át a Tervezőnek.. 

 

A módosítani kívánt területre a következő településrendezési eszközök vannak hatályban:  
 

 Edelény Város Településszerkezeti Terve és Leírása 118/2014.(IX.24.) határozattal jóváhagyva 

 Edelény Város szabályozási előírásairól szóló 34/2003.(XII.15) számú önkormányzati rendelett. 
A hatályos Településrendezési terv 2003 évben került jóváhagyásra. Feldolgozása digitális alapon 
történt. A Településszerkezeti terv és Leírása a teljes igazgatási területre elkészült. A szabályozási 
előírások és a szabályozási terv a külterületre és a belterületre is 

mailto:la.urbekft@chello.hu
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jóváhagyásra került. A Településrendezési terv eddig kétszer került módosításra a terv egységes 
szerkezetbe van foglalva. 
 

6.2 A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ISMERTETÉSE:  
 

6.2.1 A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen belül:  
 

A Településrendezési terv módosítással érintett területek és környezetük Edelény város belterületén, 
vagy a belterülethez kapcsolódó fejlesztési területen helyezkednek el.  
 

 
 

A módosítással érintett terület elhelyezkedése a településen belül 
 

A módosítással érintett terület EDELÉNY VÁROS külterületén helyezkedik el, lakott területtől való 

távolsága mintegy 500 méter. A belterülettől déli irányban fekszik. Az uralkodó szélirány ÉK-i, mely a 

belterülettel ellentétes irányú szélmozgást jelent. 
 

6.2.2 A módosítással érintett területek 

 1. számú módosítás:  
 

A rendezés célja és indoklása és a rendezést veszélyeztető tényezők: 
 

A rendezés célja:  

A tervezett beruházás célja, hogy a 015/92, 015/93, 015/94 és 015/95 helyrajzi számú ingatlanok egy 

részének a jelenlegi Gksz területként meghatározott része, a szabályozott Gksz-2 övezetről Gip 

övezetté történő módosítása történjen meg. A tervezett iparterület területe megegyezik a Gksz övezet 

területével, területi változás nincs, csak övezeti átminősítés szükséges. 

A területet megközelítését biztosító és körbe vevő úthálózati rendszer nem változik, új beépítésre 

szánt terült nem kerül kijelölésre. 
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A rendezés indoklása:  

A TOP-.1.1.1-15 azonosító számú iparterület kialakítására vonatkozó pályázati felhívás 3.2. pont f) 

pontja értelmében „Ipari terület fejlesztésére abban az esetben lehet pályázni, ha a projekt tárgya az 

adott település településrendezési tervében ipari vagy különleges területnek (OTÉK 253/1997.(XII.20.) 

Korm. rendelet 20.§, 24§) minősített területen van. A terület-felhasználási besorolásra vonatkozó 

feltételt az első kifizetési kérelem benyújtásáig kell teljesíteni, de a szerződéskötésig igazolni kell, hogy 

a terület-felhasználási besorolás átminősítési eljárása folyamatban van. 

 

A rendezést veszélyeztető tényezők: 

A módosítással érintett terület részlegesen alábányászott. A Településrendezési terv alátámasztására a 

területre a Megrendelő Alábányászottsági szakvéleményt készíttetett, mely az alábányászottság tényét 

és műszaki paramétereit megadta a tervezett iparterület környezetében. 

Az alábányászottsági szakvélemény összefoglalója az alábbiakat rögzíti: 

Az Edelény város által tervezett iparterületet az Edelény 017/12; 015/92; 015/93; 015/94 és 015/95 

helyrajzi számú ingatlanok részbeni igénybevételével, egy összesen 9,5 hektáros területen 

szándékoznak kialakítani. Ismeretes, hogy Edelény környékén hosszú ideig földalatti szénbányászat 

folyt, így vizsgáltuk, hogy a tervezett ipari parkot az hogyan érintette. A jelen dokumentáció mindkét 

aláírója hosszabb-rövidebb dolgozott a felszámolt Borsodi Szénbányáknál, így meglehetősen sok 

információval rendelkeznek a bányászat kapcsán. A rendelkezésre álló dokumentációkat 

áttanulmányozva, megállapítható, hogy a tervezett ipari terület mintegy harmada, annak Ny-i oldali 

része a II. telepi földalatti műveletekkel érintett, azt 1963-1967 között aláfejtették. A bányászkodás a 

tervezett iparterület É-i oldalán kb. 40 méter, a D-i részén 73-77 méter mélységbe n folyt. 

 
A tervezett ipari park és a lefejtett területek egymáshoz való viszonya M=1:5000 

(a lila vonal a volt bányatelek határt, a kék a lefejtett területek kontúrját jelentik,  
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A bányászat befejezése óta eltelt hosszú időszak, a korabeli fejtési technológia, valamint a kedvező 

kőzetfizikai viszonyok miatt a földalatti bányászat esetleges következményeiből a külszínen 

kőzetmozgást már nem valószínűsíthetünk. Az minden bizonnyal korábban  már igen gyorsan lezajlott, 

a jelenlegi külszín kőzetfizikai nyugalomban van, a korábban lefejtett területek mozgásából adódó 

különösebb veszéllyel nem kell számolni. 

 

A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

  

Kivonat a hatályos Településszerkezeti Tervből   Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből 
 
A hatályos Településrendezési terv a módosítással érintett területet Gksz-2/SZ-2000m2-60%-7,5m -20% 
zöldfelület kereskedelmi szolgáltató gazdasági övezetbe sorolja. 
 
A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 
A módosított Településrendezési eszközök a módosítással érintett területet Gip területfelhasználási 
egységbe, Gip-1/SZ-1000m2-50%-12,5m -25% zöldfelület egyéb iparterület gazdasági övezetbe sorolja.  
A területfelhasználási egységen belül szabályozott övezetek építménymagassága és a technológiai 
berendezések építésének szabályai nem kerültek módosításra,  
 

  

Kivonat a módosított Településszerkezeti Tervből  Kivonat a módosított Szabályozási Tervből 
 
A rendezés várható hatásai: 
 
A tervezéssel érintett jelenleg is beépítésre szánt terület jelenleg beépítetlen. Javasolt szabályozása a 
település fejlesztési területén kerül kijelölésre, meglévő, már szabályozott gazdasági területek 
felhasználásával, melyek kereskedelmi gazdasági szolgáltató területből kerülnek átsorolásra egyéb 
iparterületbe. A terület tervezett módosítása nem jelent jelentős többlet környezetterhelési értéket a 
település beépített területére és a környezetre, azonban a lakóterületekre vonatkozó zajvédelmi 
előírások betartására az egyes konkrét telephelyek kijelölésekor figyelemmel kell lenni. 
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 2. számú módosítás:  
 

A rendezés célja és indoklása: 
 

A rendezés célja:  

A Dankó Pista út és az Antal György út környezetében lévő Vt-1 Településközpont vegyes terület, 
egyházi épületek övezete övezeti besorolás módosítása - mely egy korábbi szabályozásból hibásan 
megmaradt övezeti besorolás - a HÉSZ szerint Vt-8 Településközpont vegyes terület jellemzően 
lakófunkcióval vegyes intézményi funkcióval, kistelkes beépítéssel övezetté történő módosítása. 
A tervezett módosítás nem jár a Településszerkezeti terv módosításával. 
 

A rendezés indoklása:  

Hibajavítás a téves rendeltetés szabályozás és a területen kialakult használata ellentmondásának a 
feloldása, mely egyúttal a kialakult oldalhatáron álló beépítési mód szabályozását is tartalmazza. 
 

A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

  

Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből   Kivonat a módosított Szabályozási Tervből 
 

A hatályos Településrendezési terv a módosítással érintett területet Vt-1 Településközpont vegyes 
terület, egyházi épületek övezetbe sorolja az alábbi szabályozási tartalommal: Vt-1/SZ-K-K%-K m -10% 
zöldfelülettel. 

 

A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

A módosított Településrendezési eszközök a módosítással érintett területet Vt-8 Településközpont 
vegyes terület övezete, jellemzően lakófunkcióval, vegyes intézményi funkcióval, kistelkes beépítéssel 
övezetbe sorolja az alábbi szabályozási tartalommal: Vt-8/O-500m2 -K%-6,5m -10% zöldfelülettel 

 

A rendezés várható hatásai: 
 

A rendezésnek városépítési városrendezési hatása pozitív, hiszen a tervezett övezeti szabályozás a 
kialakult helyzethez igazodóvá válik. 

 

 3. számú módosítás:  
 

A rendezés célja és indoklása: 
 

 
A rendezés célja: 
A Borsodi út 36 szám alatti sportközpont, általános iskola és gimnázium 1193/5 helyrajzi számú 
ingatlana és a Bódva folyó közötti Vt-7 övezeti besorolású ingatlanok Vt-2 besorolássá történő 
módosítása a tervezett sportközponti fejlesztések miatt szükségessé váló telekalakítás érdekében. 

 

A rendezés indoklása:  
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósítandó tanuszoda, 
tornaterem, tanterem beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2014. (IV. 30.) Kormány rendelet 1. 
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és 2. melléklete alapján a Program részeként önálló helyrajzi számú ingatlanon (1193/6 hrsz) megépült 
Városi Tanuszodához tartozó parkoló terület biztosítása érdekében szükséges. Továbbá a jelenleg egy 
helyrajzi számon (1193/5) nyilvántartott – a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye fenntartásában lévő 
általános iskola, gimnázium és a Városi Sport és Szabadidő Központ létesítményeinek valamint ezekhez 
tartozó közlekedési és parkolási területek közös ingatlanának a funkciók szerinti önálló helyrajzi számú 
ingatlanokra történő megosztása a célszerű. A Sport és Szabadidő Központ megközelítése és parkoló 
területeinek kialakítása érdekében a telekalakítás érinti az 1190, 1191, 1192 hrsz-ú ingatlanokat is. Bár 
a jelenleg hatályos HÉSZ „7. Építés általános szabályai” fejezet 9. §. (3) bekezdése bizonyos feltételek 
fennállása esetén lehetőséget ad az eltérő övezetekbe tartozó ingatlanok szabályozási elemeinek a 
módosítására, de a tömb későbbiekben felmerülő további fejlesztési lehetőségeinek a biztosítása 
érdekében indokolt az érintett terület azonos övezeti besorolása. 
 

A módosítással érintett terület hatályos rendezési terv szerinti besorolása: 
 

  

Kivonat a hatályos Szabályozási Tervből   Kivonat a módosított Szabályozási Tervből 
 

A hatályos Településrendezési terv a módosítással érintett területet egy részét Vt-7 Településközpont 
vegyes terület övezete, jellemzően lakófunkcióval nagytelkes beépítéssel övezetbe sorolja az alábbi 
szabályozási tartalommal: Vt-7/O-800 m2-60%-6,5 m -10% zöldfelülettel. 
 

A módosítással érintett terület tervezett besorolásai 
 

A módosított Településrendezési eszközök a módosítással érintett területet Vt-2 Településközpont 
vegyes terület övezete, alap- és középfokú intézmények nagytelkes övezete övezetbe sorolja az alábbi 
szabályozási tartalommal: Vt-2/SZ-2000m2 -50%-9,0 m -10% zöldfelülettel 
 

A rendezés várható hatásai: 
 

A rendezésnek városépítési városrendezési hatása pozitív, hiszen a tervezett övezeti szabályozás a 
lehetővé teszi a terület tervszerű és a pályázati feltételeknek megfelelő fejlesztését. 

 

Környezetalakítási javaslat 
 

Az önálló helyrajzi számú ingatlanon (1193/6 hrsz) megépült Városi Tanuszodához tartozó parkoló 
terület biztosítása érdekében szükséges telekalakítás elvégzése.  
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További telekalakításokra is szükség van a létesítmény fejlesztésének érdekében, melyek elsősorban 
telek összevonásokat jelentenek. 
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A tervezett uszoda épület elhelyezkedése a területen belül. 

 
Az építtető: Nemzeti Sportközpontok 1114 Budapest, Hermina út 49 
Az építészeti terveket Terdik Bálint készítette 
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A tervezett projektek elhelyezkedése és általános helyszínrajza a területen belül  
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6.3 ÁLTALÁNOS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 

6.3.1 Az Országos Területrendezési Terv és a Településszerkezeti Terv összhangjának igazolása 

Az Országos Területrendezési tervnek való megfelelőség kérdésében megállapítható, hogy a 
tervezett Településrendezési terv módosítások nem ellentétesek az Országos Területrendezési 
tervvel. 
 

A tervező nyilatkozza, hogy térségi övezetekkel és az infrastruktúra hálózatokkal való érintettség 
hiánya miatt nincs szükség külön vizsgálatokra.  

6.3.2 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 módosítások nem ellentétesek a magasabb 
rendű tervekkel, így Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területrendezési tervével. 
 

A tervező nyilatkozza, hogy térségi övezetekkel és az infrastruktúra hálózatokkal való érintettség 
hiánya miatt nincs szükség külön vizsgálatokra.  

6.3.3 Közmű alátámasztó munkarész 

A hatályos településrendezési terv közműves alátámasztó munkarészei nem változnak. 
A módosítással érintett területek nem újonnan beépítésre szánt területek, ahol az ellátás biztosított 
vagy biztosítható, ezért a meglévő és a módosítás előtti területhasználathoz a tervezett energia és 
vizi közművek kielégítik az igényeket, illetve fejlesztésük megoldhatók. 
 

A módosítás nem korlátozza a hírközlési, távközlési infrastruktúra fejlődését. 
 

6.3.4 Közlekedési alátámasztó munkarész 
A módosítások nem érintik a meglévő és a hatályos Településrendezési tervben lévő tervezett és 
meglévő közlekedési hálózatokat.  
 

6.3.5 Örökségvédelem 
Az örökség védelemmel kapcsolatos adatokat a korábbi településrendezési terv tartalmazza. 
Védelemmel érintett területet és ingatlant a tervezett módosítások nem érintenek. 
 

6.3.6 Természet és tájképvédelem 
A tervezett településrendezési terv módosítások nem érintenek természetvédelmi területeket és 
értékeket. 
 

6.3.7 Környezetvédelem 
A tervezett településrendezési terv módosítások nem járnak a környezet terhelések számottevő 
növekedésével. A környezeti értékelés lefolytatására vonatkozóan az illetékes államigazgatási szervek 
véleményét kérjük a jelen egyeztetési szakaszban.  
 

Összefoglalva a javasolt beépítések és a településrendezési terv módosításai tekintettel arra, hogy:  
 

A tervezéssel érintett területek javasolt szabályozása és beépítése nem jelent jelentős többlet 
környezetterhelési értéket a környezetre és védett területekre. A javasolt területhasználatok a már 
kijelölt beépítésre szánt területen jelennek meg, a módosítás a tervezett beruházás figyelembe veszi 
a tervezett szomszédos területhasználatot, annak rendszerébe illeszthető. 
 

 a területek jelenleg is beépítésre szánt területként megahatározottak 
 a területen belül nem áll fenn a veszélye környezeti érték sérülésének 
 a terület örökségvédelemmel és természetvédelemmel nem érintett  
 módosítással érintett területek zöldfelületeket és erdőterületeket nem szüntetnek meg, 
 az alábányászottság nem jelent jelentős veszélyforrást a megvalósításra  
 

nem jár a környezetterhelés számottevő növekedésével és a biológiai aktivitás csökkenésével és 
természeti értékek sérülésének veszélyével. 
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A Képviselő-testület előzetesen települési döntéssel támogatta a településrendezési eszközök 
módosítására javaslatokat a pályázati források megszerzésének elősegítése érdekében. 
A humán infrastruktúra fejlesztés tekintetében pedig a tervezett fejlesztések, munkahelyteremtő 
beruházások jótékony hatással lehetnek a város életére.  
 

6.3.8 Biológiai aktivitás érték számítás 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény II. Fejezet A 
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS ÉS A TELEPÜLÉSRENDEZÉS A településfejlesztés és a településrendezés célja és 
alapvető követelményei 7.§ (3) b) bekezdés az alábbiakat rögzíti: 
b) újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének 
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet, 
 

A biológiai aktivitás érték változásának számítására nincs szükség, mert nem történik új beépítésre 
szánt terület kijelölése. 
 

Miskolc, 2017. július hó 
 

 

 
Lautner Emőke  

vezető településtervez 
TT-1-05-0079 

 

 

 

 

 

6.4 TERVIRATOK EDELÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁHOZ 
 
6.4.1 Települési döntés 
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6.4.2 Bányászati szakvélemény 
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