
 

 

 ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL  

 
 5051. Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020  ; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2019. május 13-án (hétfőn) 16.00 óra 
 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi pont javaslat: 
 
1. Előterjesztés a településrendezési eszközök elfogadásáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
2. Előterjesztés Zagyvarékas község településrendezési terve módosításának 
elhatározásáról és kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
3. Előterjesztés a Zagyva folyó árvízvédelmi védvonal területével kapcsolatos 
intézkedések megtételéről 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
4. Előterjesztés az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választás kiadásainak 
önkormányzati támogatásáról 
Előadó: Dr. Fekete Nóra jegyző 
 

 

Zárt ülés 
 
 
1. Javaslat a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Zagyva-Ökopark” 
elnevezésű projekt megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési 
eljárásban benyújtott ajánlat elbírálására és az eljárás eredménytelenségének 
kihirdetésére 
Előadó:  Jánosi József  polgármester 
 
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
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E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. május 10. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2019. május 13-i ülésére 
Településrendezési eszközök elfogadásáról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Zagyvarékas Község  Képviselő-testülete 2017-ban hozott döntést új digitális 
településrendezési eszközök készítéséről.   
 
Zagyvarékas Község településrendezési eszközeinek készítése a település teljes közigazgatási 
területére vonatkozik 
 
A településrendezési eszközök készítésére   az Önkormányzat Kiszelovics és Társa 
Településtervező Kft.-vel (5000 Szolnok, Szántó krt. 52. I. lh. II/5) - a tervdokumentáció 
elkészítésére -  szerződést kötött.  
 
A teljes közigazgatási területre kiterjedő új digitális településrendezési terv készítése és 
eljárása is a településfejlesztési koncepcióról, az integrált  településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet /továbbiakban Rendelet/ szerint történt. 
A Képviselő-testület határozattal döntött a megalapozó vizsgálat és fejlesztési koncepció 
irányáról, majd 2018-ban Kt. határozattal hagyta jóvá a településfejlesztési koncepciót.   
A településrendezési eszközök mind eljárásrendjében, mind tartalmában a Rendelet szerint 
készült. A teljes eljárás szerint a Rendelet 36 § szerinti a); b); és c) szakasza befejeződött. A 
véleményezési eljárás során az államigazgatási szervek és partnerek véleményét a Képviselő-
testület megismerte és a véleményezési eljárás során beérkezett vélemények elfogadásáról Kt. 
határozattal döntött. Az elfogadott vélemények alapján összeállított záró szakmai 
véleményezési dokumentációra többszöri egyeztetés után  az Állami Főépítész megadta záró 
szakmai véleményét. 
 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Kormánymegbízotti kabinet, Állami 
Főépítész (JN/40/00003-7/2019.  számon) ismételt záró szakmai véleményt adott az elkészült 
rendezési tervről. A záró szakmai vélemény alapján Zagyvarékas teljes közigazgatási  
területére vonatkozó  tervdokumentáció eljárási és szakmai szempontból alkalmas a 
jóváhagyásra.  
A  jóváhagyandó határozat-tervezetet és mellékletét /szöveges leírás és tervlap/ valamint a 
Helyi Építési Szabályzat rendelet – tervezetét és annak elválaszthatatlan mellékleteit az 
előterjesztéshez mellékelem. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A fentiek alapján a Rendelet 43 §-a szerint  kérem a határozat-tervezet és a rendelet-tervezet 
megvitatását és  elfogadását.  
 
Zagyvarékas, 2019. május 10. 
 
     Jánosi József 
     polgármester 
 
 



 
_____ / 2019. (_____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
Zagyvarékas község településszerkezeti tervéről  
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Zagyvarékas Község 
közigazgatási területére vonatkozóan meghozza a község településszerkezeti tervéről szóló 
határozatát, melynek 1.a. melléklete a TSZ – 1 településszerkezeti terv, 1.b. melléklete a TSZ 
– 2 településszerkezeti terv, 1.c. melléklete a TSZ – 3 településszerkezeti terv, 2. melléklete a 
településszerkezeti terv leírás, 3. melléklete változások leírása, 4. melléklete a település 
területi mérlege, 5. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása, 6. melléklete 
biológiai aktivitásérték számítás eredménye. 
 
 
 
 
Fenti határozat 2019. ……………….. hó ………. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
2019. év ……………….. hó ………. nap 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….   …………………………………. 
polgármester      jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sz.: 3/ 2016. 

 
 

ZAGYVARÉKAS 
KÖZSÉG 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 
 

 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

(H.É.SZ.)  
RENDELET – TERVEZET 

 

 
5000 Szolnok, S 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: 

 
 

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 
 

5000 Szolnok, Szántó körút 52. I. lh. II/5. 
 
 
 

SZOLNOK, 2019. március hó 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 

 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 

 
 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 
 
 
 

1.1  ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 
1.1.1  Általános előírások 
 
1.1.2.  Közterület alakítására vonatkozó előírások 
 
1.1.3.  Az épített környezetre és régészetre vonatkozó előírások 
 
1.1.4.  A táj és a természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 
 
1.1.5.  Környezetvédelmi előírások 
 
1.1.6.  Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 
 
1.1.7.  Egyes sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 
 
1.1.8.  Közművek előírásai 
 
1.1.9.  Építés általános szabályai 
 
1.1.10.  Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi 
  szint követelményei 
 
1.2.  RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 
 
1.2.1.  Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 
 
1.2.2.  Beépítésre nem szánt övezetek előírásai 
 
1.3.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

 
……/ 2019. (……...) számú 

 
önkormányzati rendelete 

 
A Helyi Építési Szabályzatról 

 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a.) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13.§(1) 1. pontjában és az 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény 62§ (6) bekezdés 6. pontjában, kapott felhatalmazás alapján, a 
314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
jogintézményekről szóló Kormányrendelet 28§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró államigazgatási szervek, valamint a közvetlenül érintett szomszédos 
települési önkormányzatok, továbbá a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti érintett 
résztvevők véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 
 

1.1.  ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 
 

1.1.1. Általános előírások 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya, alkalmazása 
 
 
(1) A rendelet hatálya alá tartozó területen területet alakítani, épületet és más építményt 

(műtárgyat is ideértve) tervezni, kivitelezni, építeni, felújítani, átalakítani, 
korszerűsíteni, bővíteni, lebontani, használni, valamint mindezekre hatósági engedélyt 
adni a Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször 
módosított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv) továbbá az országos 
településrendezési és építési követelményeknek (továbbiakban: OTÉK) valamint e 
rendelet (továbbiakban: HÉSZ) és mellékletei együttes alkalmazásával szabad. 

 
(2) Jelen rendelet elválaszthatatlan részét képező melléklet: 

a.) 1. melléklet: (1. a. melléklet, SZ - 1 jelű Szabályozási terv I (külterület) (térkép – 
digitális állományú rajzi munkarész) M = 1: 15 000,  
b.) 1.b. melléklet, SZ - 2 jelű Szabályozási terv II (belterület) (térkép – digitális 
állományú rajzi munkarész) M = 1: 4000,  
c.) 1.c. melléklet, SZ - 3 jelű Szabályozási terv III (belterület) (térkép – digitális 
állományú rajzi munkarész) M = 1: 2000 
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(3) A rendeletben szereplő fogalom meghatározás: 
 
Átszellőzés: Létesítmények elhelyezése esetén az egyes tömbökön belül a szabad 

légmozgás biztosítása. 
 
Lakózóna: az építési telken belül a főépület elhelyezésére szolgáló terület 
 
 
Melléképület: A rendeltetési egységhez tartozó egyéb, kiegészítő helyiséget (tárolás,  
 állattartás, a fő rendeltetési egység működéséhez kapcsolódó tevékenységek)  
 magába foglaló önálló épület. 
 
 
10. légszennyezettségi zóna:  a légszennyezettség alapján kijelölt olyan területegységet 

jelent, amelyen belül a környezetvédelmi hatóság által 
meghatározott helyen, a szennyező anyag koncentrációja 
tartósan vagy időszakosan a légszennyezettségi 
határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló hatályos együttes miniszteri 
rendelet 4. számú mellékletében meghatározott tartományok 
valamelyikébe esik. 

  10. számú zónába az ország 1. – 9. zónába nem sorolt összes 
területe tartozik. 

 
 
Középület: Közösségi funkciónak helyet adó épületek.  

 
Védőzöld: Környezeti terhelések (zaj, por, stb.) csökkentése érdekében telepített   

         növényállomány. 
 
Védőfásítás: Honos fafajokból telepített védőzöld. 

 
 
 
 
 
 

2.§ 
 

A szabályozási elemek típusai 
 

(1) A szabályozási terv kötelező és irányadó elemeket tartalmaz. 
 
 
(2)  Kötelező szabályozási elemek: 
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 a.) szabályozási vonal 
 b.) építési övezet, övezet határa és előírásai 
 c.) szabályozási elemekre vonatkozó méretek 
 d.) közlekedési célú közterületek 
 e.) nem közlekedési célú közterületek 
 
(3)  A szabályozási terv irányadó szabályozási eleme: 
 
 - javasolt telekhatár 
 
  
 

1.1.2. Közterület alakítására vonatkozó előírások 
 

3.§ 
 
 (1) A szabályozási terv által javasolt helyi közút szabályozása érdekében az eljárás 
 lefolytatására illetékes hatóság a telek közút céljára szükséges részét az önkormányzat 
 javára igénybe veheti és lejegyezheti. 
 
(2) Amennyiben a lejegyzéssel érintett visszamaradó ingatlan a rendeltetésnek megfelelő 
 használatra alkalmatlanná válik, úgy a tulajdonos kérelmére az egész telket igénybe 
 kell venni. 
 
(3) Közlekedést és közmű elhelyezést szolgáló magánút céljára területet lehet  biztosítani. 
 
 
(4) Jelen rendelet által meghatározott területfelhasználási egységekben, ingatlanonként 

csak egy kapubejáró létesíthető. 
 Adott ingatlanhoz újabb kapubejáró csak indokolt esetben – saroktelek esetén - 

építhető. 
 
(5) Az önkormányzati tulajdonú utak és közterületek mentén, kapubejárók építéséről 

hatályos helyi önkormányzati rendelet rendelkezik. 
 
(6) A közműtulajdonosok hozzájárulása nélkül épített kapubejáró közmű építése, bővítése, 

korszerűsítése, illetve cseréje esetén, kártérítés és helyreállítási kötelezettség nélkül 
megbontható közműépítő részéről, a közmű építéséhez szükséges mértékig és 
időtartamra.  

 
 
 

1.1.3. Az épített környezetre és régészetre vonatkozó előírások 
 

4.§. 
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 (1) Zagyvarékas Község közigazgatási területén ex – lege védettségű kunhalom a Sas – 

halom, Újtelepi halom halom  (SZ – 1 és SZ – 3 jelű szabályozási tervlap alapján). 
 

(2) Kunhalmok körüli 30,00 méteres körzetben talajbolygatással járó mezőgazdasági 
művelést folytatni tilos. 

 
(3) Régészeti lelőhelynek minősülnek a szabályozási tervlapon ábrázolt területek.  
 
(4) A település közigazgatási területén ex – lege védettségű régészeti lelőhelyek és 

régészeti érdekű területek találhatók. 
Régészeti lelőhelyeken mezőgazdasági művelés csak 30 cm mélységig folytatható. 

 Régészeti lelőhely határán belül folytatott építési tevékenység esetén az építtetőnek 
saját költségén megelőző régészeti leletfeltárást kell elvégeztetnie. 

 
 (5) A régészeti érdekű területekről a régészeti örökség elemei csak régészeti feltárás 

keretében mozdíthatók el. A régészeti érdekű területeken bármilyen földmunkával járó 
fejlesztés, beruházás megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell készíteni. Ennek 
hiányában minden földmunkához régészeti megfigyelést kell biztosítani.  

 
 
(6)  A település belterületén kialakítandó parkolók fásítandók, legalább minden 
 megkezdett 4 db  várakozó (parkoló) hely után  1 db nagy lombkoronát növelő, 
 környezettűrő, túlkoros lombos fát kell telepíteni. 
 
(7) Újonnan kialakítandó gazdasági területen az előírt parkolókat csak fásítottan lehet 
 kialakítani legalább minden  megkezdett 4 db várakozó (parkoló) hely után  1 db 
 nagy lombkoronát növelő, környezettűrő, túlkoros lombos fát kell telepíteni. 
 
 
 
 

1.1.4. A táji és természeti környezet védelmére vonatkozó előírások 
 

5.§ 
 
 
(1) Táj- és természetvédelem szempontjából Zagyvarékas közigazgatási területén 

országos jelentőségű védett természeti terület Zagyva hullámtere, mely egyben a 
Natura 2000 Egyezmény végrehajtásaként különleges  madárvédelmi területként, 
illetve kiemelt jelentőségű különleges természetmegőrzési  területként is kijelölésre 
került. 

 (SZ – 1 jelű tervlap alapján). 
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(2) Országos jelentőségű védett természeti területet érintő minden beavatkozáshoz az 

érintett Nemzeti Park Igazgatóság, elsőfokú természetvédelmi hatóság, mint elsőfokú 
engedélyező hatóság, nem védett külterületi területek esetében pedig mint szakhatóság 
véleménye szükséges. 

 
 
(3) Az építmények elhelyezése és használata során a természetes élőhelyek védelmét, 
 továbbá a területen átvezető vonulási útvonalakat zöldfolyosók fenntartásával kell 
 biztosítani. 
 
(4) A természetvédelmi szempontból védett területeken csak olyan tevékenység 
 végezhető, amely a természeti értékek sérülését, pusztulását, zavarását nem okozza. 

 
(5)     A közigazgatási területen a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, 
 hogy az a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt okozzon, továbbá 
 környezet károsítás és környezetszennyezés ne következzen be. 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1.5. Környezetvédelmi előírások 

 
6.§ 

 
(1) A környezetvédelem vonatkozásában az érvényes környezetvédelmi jogszabályban 

előírtakat kell figyelembe venni.  
 
(2) A környezetvédelmi előírások a 

 
a) levegőtisztaság, - védelem, 
 
b) zaj- és rezgésvédelem, 
 
c) föld- és vízvédelem,   
 
témakörére terjednek ki. 

 
(3) A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy: 
 
 a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő 
  
 b)  megelőzze a környezetszennyezést 
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 c) kizárja a környezetkárosítást 
 
(4) Roncsolt (lezárt, rekultiválandó szeméttelep és folyékony hulladékleürítő) és 

szennyezett felszínű területet rekultivációs terv alapján kell helyreállítani.  
 

(5) Külterületen létesített, települési környezetet potenciálisan zavaró, szennyező 
tevékenységű létesítmény védőtávolsága a belterület, továbbá az országos jelentőségű 
védett természeti terület területének a határát nem érintheti. 

 
(6) A település belterületén a már kiépült szennyvízcsatorna hálózatra történő csatlakozás 

kötelező. A szennyvízcsatorna hálózattal még nem rendelkező területeken a 
szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig átmenetileg a környezetvédelmi előírásoknak 
megfelelően korszerű közműpótló berendezés alkalmazása engedélyezhető. 

 A belterületen a szennyvíz szikkasztása, élővizekbe, csapadékcsatornákba, felhagyott 
kutakba vezetése nem engedélyezhető. A közcsatorna kiépítéséig a kommunális 
szennyvíz csak zárt tárolóba vezethető. 

 
(7) Állattartó telepek csak a keletkező trágya kezelésének, ártalmatlanításának 

megoldásával létesíthetők. 
 
(8) A talaj és felszíni, felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, 

növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró 
szigetelésű, zárt tárolóban szabad tárolni. 

 
(9) A közcsatornára rákötött ingatlanok esetében, ahol előtisztítás szükséges megfelelően 

méretezett műtárgyak kiépítése és szakszerű üzemeltetése előírás. 
 
(10) Új létesítmények elhelyezésénél érvényesíteni kell az átszellőzés (lásd 1. függelék) 

szempontjait és meg kell követelni a kibocsátás határértékek betartását. 
 
(11) Zajt, illetve rezgést előidéző meglévő vagy új üzemi létesítményt, berendezést, 

technológiát, telephelyet és egyéb helyhez kötött külső zajforrást csak olyan módon 
szabad engedélyezni és üzemeltetni, hogy az a területre, illetve létesítményre 
megállapított zaj és rezgésterhelési (imissziós és emissziós) határértékeket ne haladja 
meg. 

 
(12) Építmények létesítése, illetve az építési terület előkészítése során a termőföld 

védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az 
építtetőnek kell gondoskodni. 

 
(13) Az építmény terepszint alatti és feletti helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy a 

használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a 
talajba ne kerülhessen. 

 
(14)  A gépjármű - közlekedés területén és a parkolókban a gépjárművekből származó 

szennyezés közvetlen talajba jutásának megakadályozására csak szilárd burkolat 
létesítése engedélyezhető. 
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(15 ) A csapadékvíz elvezetéséről úgy kell gondoskodni, hogy az a környező 

termőföldeken, ingatlanokon, közterületeken belvizet, pangó vizet ne okozhasson. 
 
 
(16)  A talaj, a talajvíz és a rétegvizek védelme érdekében a szennyvizek szikkasztása még 

átmenetileg sem engedhető meg. 
 
(17)  A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely annak természetes 

minőségét hátrányosan megváltoztatja vagy az egészségre káros módon terheli. 
 
(18)  Lakóterületen kizárólag olyan tevékenység folytatható, és olyan építmények 

helyezhetők el, amelyek légszennyezettségi anyagkibocsátása - környezetterhelése - az 
adott terület védettségi kategóriájára vonatkozó követelményeket teljesíti, 
környezetterhelést nem okoz. 

 
(19) Beépítésre szánt területeken, valamint tereprendezéssel érintett részeken a humuszos 

termőréteg megmentéséről gondoskodni kell. A humuszos termőréteget az építési 
munkák megkezdésekor le kell szedni és külön depóban kell elhelyezni. Az építés 
befejezése után a deponált humuszos termőréteget az építménnyel igénybe nem vett 
csatlakozó terület talajára el kell teríteni. 

 
(20)  A gazdálkodó szervezeteknek gondoskodniuk kell a tevékenységükből keletkező 

veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok hasznosításáról, ártalmatlanításáról. 
 
(21) Az üzemi technológia során keletkező veszélyes hulladék átmeneti tárolása a 

vonatkozó jogszabályok szerint a talaj, talajvíz szennyezése nélkül történhet. 
 
(22) A keletkező szilárd hulladék szervezett, intézményes elszállítását biztosítani kell. A 

kommunális szilárd hulladék zárt gyűjtőedényben tárolható. 
 
(23)   Az épületeket úgy kell megvilágítani, hogy az ne okozzon fényszennyezést a 

horizonton. A lámpákat úgy kell beállítani, hogy a potenciális észlelő felé irányuló 
fénysugarak függőlegessel bezárt szöge nem haladhatja meg a 70 fokot, és lehetőleg 
kerülni kell az alulról felfelé történő világítást. A közlekedési területek megvilágítását 
úgy kell megoldani, hogy csak annak területét érje. 

 
(24) Az épületek és műalkotások megvilágítását 23 óra és 05 óra között ki kell kapcsolni, 

vagy a felére kell csökkenteni. 
 

 
 
 
 

1.1.6. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírások 
 

7.§. 
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(1) Belvíz veszélyeztetett területen építményt elhelyezni csak belvízvédekezéssel az 
 illetékes szakhatóság hozzájárulásával szabad. 
 
 
(2) Az árvíz által veszélyeztetett elsőrendű árvízvédelmi fővédvonalon belül elhelyezkedő 

vízgazdálkodási, általános mezőgazdasági és védelmi erdőterület övezetében  
épület, építmény kizárólag vízkárelhárítás és vízszabályozás  érdekében 
helyezhető el. 

 
 
 

 
1.1.7. Egyéb sajátos jogintézményekkel kapcsolatos előírások 

 
8.§. 

 
(1) A rendezési tervben meghatározott területeken a településrendezési feladatok 

megvalósítása, végrehajtása, továbbá a természeti, környezeti veszélyeztetettség 
megelőzése érdekében változtatási, telekalakítási illetőleg építési tilalom rendelhető el. 

 
 
(2) Az építési övezetekben nyúlványos (nyeles) telek nem alakítható ki. 
 

 
 
 
 
 

1.1.8. Közművek előírásai 
 

9.§. 
 

(1) A közműellátás építési övezetenként mértékét és módját a Rendelet állapítja meg. 
 
(2) Közművesítettség szempontjából az építési övezet: 
 

a.)  teljesen közművesített, ha: 
 

 aa.) az energia (villamosenergia, gáz vagy távhő) 
 ab.) az ivóvíz 
 ac.) a szennyvízelvezetés és tisztítás, és a 
 ad.) a közterületei csapadékvíz - elvezetés  
 együttesen közüzemi vagy közcélú szolgáltatással történik; 
 

b.) részlegesen közművesített, ha 
 

 ba.)  a villamos energia 
 bb.)  az ivóvíz 
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 bc.) a közterületi csapadékvíz - elvezetés közüzemi vagy közcélú 
 szolgáltatással 

 bd.) a szennyvíz tisztítása és elhelyezése egyedi szennyvízkezelő berendezéssel 
vagy tisztító mezővel ellátott oldómedencés műtárggyal vagy időszakos  
tárolásra egyedi zárt szennyvíztárolóban történik 

 
c.)  hiányosan közművesített, ha a részleges közművesítettségre előírt feltételek 

 valamelyike nem áll fenn; 
 
d.)  közművesítetlen, ha nincs közüzemi vagy közcélú szolgáltatás 

 
(3) Az egyes építési övezetekben előírt teljes közművesítettség esetén a települési 
 közüzemi szennyvízcsatorna hálózat megépítéséig a szennyvíz elhelyezése zárt, 
 szigetelt szennyvíztárolóba történhet.  
 
(4) A meglévő és tervezett közüzemi vízellátás, szenny- és csapadékvíz elvezetés, energia 
 ellátás valamint az elektronikus hírközlés hálózatai, létesítményei és biztonsági 
 védőtávolsága számára közterületen, vagy közműterületen kell helyet biztosítani. 
 
 

1.1.9. Építés általános szabályai 
 

 10.§. 
 
(1) Az újonnan beépítésre vagy jelentős átépítésre kerülő területek építési övezeteiben a 

megengedett környezetterhelési határértékeket, valamint a terepszint alatt elhelyezhető 
építmények körét az egyes építési övezetek előírásai tartalmazzák, a meglévő, 
kialakult beépítések esetén az építési övezetekre vonatkozóan a hiányzó beépítési 
paramétereket az Étv. 18.§ (2) szerinti illeszkedés elvének alkalmazásával kell az 
építésügyi hatósági eljárás során meghatározni. Az illeszkedés alapjának nem 
tekinthetők a szabálytalanul épített, vagy a nagyon kirívó építmények.  

 
 (2) Az építési helyen belül melléképítmény bárhol elhelyezhető, ahol az övezeti előírás 

erre vonatkozóan nem rendelkezik.  
 
(3) Az előkert mérete az egyes építési övezetekben került meghatározásra. 
 

a.) Az épület, építmény homlokzati síkjának távolsága az utcai telekhatártól 
megegyezik az adott építési övezetben az előkert méretével.  
0,00 m előkert esetén az épület, építmény homlokzati síkjának távolsága 
megegyezik az utcai telekhatárral. 

 
(4) Oldalhatáron álló beépítés esetén az épület elhelyezés a telekhatártól maximum  

1,00 m-re történhet. 
 
(5) Melléképítmény önállóan, főépület nélkül nem építhető. 
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(6) Ingatlanonként az építési helyen belül több főrendeltetésű épület is elhelyezhető, a 
védőtávolságok betartásával, úgy, hogy az a kialakult utcaképet ne rontsa. 

 
(7) A lakóterületeken a lakófunkció biztosítása és védelme érdekében az egyes lakótelkek 

beépítése esetén az egyéb rendeltetésű épületek területe nem haladhatja meg a 
lakófunkciójú épületek területét. 

 
(8) Kialakult beépítési területen foghíj beépítésnél az illeszkedés szabályait figyelembe 

véve az előkert mérete egyúttal a kötelező építési vonalat is jelenti. 
 
(9) Az évi 500 m3 vízigényt meg nem haladó, kizárólag házi vízigényt kielégítő, talajvizet 

kitermelő kutak maximális talpmélysége a település területén 35,00 m. 
 Építményektől, létesítményektől az alábbi távolságokra telepíthetők: 
   

a.) lakóépülettől:  10,00 m 
  b.) melléképülettől:    5,00 m 
  c.) istállótól:   10,00 m 
  d.) szigetelés nélküli 
        trágyatárolótól:  15,00 m 
  e.) űrgödrös árnyékszéktől:  15,00 m 
  f.) szikkasztó aknától:  15,00 m 
  g.) azonos réteget beszűrőző 
       szomszédos kúttól:  25,00 m 

 
(10) Az építési övezetei előírásokban szereplő kialakítható legkisebb telekterületnél kisebb 

 méretű, már kialakult, beépítésre szánt (beépített, további beépítésre kijelölt) meglévő 
építési telek is beépíthető, az összes építési övezetei paraméter és egyéb előírás 
betartásával  a szomszédos telek beépíthetőségének korlátozása nélkül. 

 
(11) Telekmegosztással építési telket úgy lehet kialakítani, hogy a telekmegosztás után 

keletkezett építési telek elérje az övezetben előírt kialakítható legkisebb telekterület 
méretet, és az építési telek minimális szélességét. Amennyiben ilyen előírás nincs, 
akkor az illeszkedés elve szerint kell a telekméreteket kialakítani. 

 
(12) Telek kiegészítés abban az esetben is engedélyezhető, ha az ily módon kiegészülő 

telek előírás szerinti paraméterei kiegészítés után is kisebbek maradnak az övezetben 
előírt minimumnál, de az elcsatolással érintett telek továbbra is megfelel az övezeti 
előírásoknak. 

 
(13) Konténer építmény állandó jelleggel csak gazdasági területen helyezhető el. Egyéb 
 területen konténer, felvonulási építmény csak ideiglenes jelleggel, legfeljebb az építés 
 idejére helyezhető el kizárólag felvonulási építményként. 
 

 
(14)  Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt ökológiai (zöld) folyosó övezetében 

beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, továbbá új külszíni művelési  bánya nem 
nyitható, távközlési-, energetikai célú magasépítmény nem helyezhető el, 
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környezetszennyező, létesítmények (pl. szennyvíziszaptároló-, hígtrágyatároló, 
stb.)nem létesíthetők az övezetek védelme érdekében. 

 
(15)  Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 

övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, az övezetben új külszíni 
művelési bánya nem nyitható. 

 
 
(16)  Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt kiváló termőhelyi adottságú erdőterület 

övezetében új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, az övezetben új külszíni 
művelési bánya nem nyitható. 

 
 

(17)  Az SZ – 1 jelű szabályozási tervlapon jelölt nagyvízi meder terület övezetében 
(Zagyva folyó és hullámtere) új beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, az 
övezetben új külszíni művelési bánya nem nyitható. 

 
 
(18) A falusias lakóterületben a gazdasági tevékenységi célú épület épületmagassága 

nagyobb lehet a lakó funkciójú épület épületmagasságánál. 
 

 
 

1.1.10. Katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott 
elégséges védelmi szint követelményei  

 
11.§. 

 
Zagyvarékas a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák 
elleni védekezés egyes szabályairól szóló rendelet alapján a 2-es katasztrófavédelmi 
osztályba került besorolásra. Az elégséges védelmi szint biztosítása érdekében 
települési veszélyelhárítási terv készítendő. 

 
1.2.  RÉSZLETES ÖVEZETI ELŐÍRÁSOK 

 
1.2.1.  Beépítésre szánt építési övezetek előírásai 

 
12.§. 

 
(1) A település teljes közigazgatási területén építési telket kialakítani csak úgy szabad, 

hogy az a szabályozási tervben meghatározott területfelhasználásra alkalmas legyen, 
továbbá mérete, alakja, beépítettsége a HÉSZ - ben megadott értékeknek és a 
vonatkozó általános jogszabályoknak megfeleljen. 
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(2) Zagyvarékas Község közigazgatási területe az alábbi területfelhasználási egységekre 
tagozódik a településszerkezeti tervnek megfelelően: 

 
 
 a.) Beépítésre szánt területek: 
 
  aa.)  Lakóterület:  
     kisvárosias    (Lk) 
      falusias    (Lf1, Lf2) 
 
  ab.) Vegyes terület: településközpont vegyes terület (Vt) 
 
  ac.)  Gazdasági terület:  kereskedelmi szolgáltató   (Gksz1,Gksz2,      

Gksz3, Gksz4) 
      ipari terület    (Gip) 
 
  ad.) Különleges beépítésre szánt terület:     (Kv, Kvm, Kmü1, 

Kmü2, Kszv) 
 
 b.) Beépítésre nem szánt területek: 
 
  ba.) Különleges beépítésre nem szánt terület:   (Kbsp, Kbt, Kbv, 

Kben) 
 
  bb.) Közlekedési és közmű – elhelyezési, hírközlési terület (Köu1, Köu2, 

Köu3, Köu4, Köu5, Köu6, Köu7, Kök) 
 
  bc.) Zöldterület        (Z) 
 
  bd.) Erdőterület : 
     gazdasági     (Eg) 
     védelmi     (Ev) 
 
  be.) Mezőgazdasági területek      (Má,) 
 
  bf.) Vízgazdálkodási       (V1, V2) 
 
 
(3) Az egyes területfelhasználási egységek lehatárolását és építési övezetekre, övezetekre 

való felosztását a szabályozási tervlapok tartalmazzák. 
 
(4) A szabályozási terv kötelező szabályozási jeleit csak e rendelet módosításával lehet 

megváltoztatni. 
 
 
 

13. § 
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A. Kisvárosias lakóterület 
 
(1) Lk  jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően történelmileg 

kialakult, aprótelkes, több önálló rendeltetési egységet magába foglaló elsősorban lakó 
rendeltetésű terület, a belterület középső részén ) 

 
 
 a.)  A kisvárosias lakóterületen, a lakó rendeltetésen kívül elhelyezhető: 
 
 aa.)  kereskedelmi, szolgáltató 
 ab.)  hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
 ac.)  kulturális, 
 ad.)  szállás jellegű - maximum 8 fő együttes elhelyezésével 
 ae.)    igazgatási, iroda 
 af.)  sport  
                   rendeltetést magában foglaló épület 

 
b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 400 m2 

 
c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló 
 
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 50 %. 
 
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagassága: 4,50 m. 

 
f.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 %. 

 
g.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 

rendelet szerinti lakóterület (kisvárosias) területi funkcióhoz tartozó határérték 
biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. 

 
h.)  Az építési övezetben terepszint alatti építmény  csak közműellátás céljából 

helyezhető el. 
  

i.)   Az építési övezetben az előkert mérete: 0,00m 
 
j.) Hátsókertek kialakítandó legkisebb mérete: 0,00 m a 30,00 méter telekmélységet 
      el nem érő telkek esetén. 
 
k.) Két, 30,00 méter telekmélységet el nem érő telekvég csatlakozásánál a 
     melléképületek egymással tűzfalas kialakítással összeépítve helyezhetők el. 
     A 30,00 méter távolságot az építési vonaltól kell számítani, melybe az előkert 



 

 

16 
 

     mérete nem számítandó be.   
       
l.) Saroktelek esetén a melléképületek a csatlakozó szomszédos telekhatáron 
     egymással tűzfalasan összeépíthetők. 
 
m.) Az árvízvédelmi töltéssel érintkező hátsó telekhatár esetén a töltéslábtól számított 
10,00 méteren belül épület, építmény nem helyezhető el. 

 
n.) Az építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el. 
 
o.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el:  
 

oa.) közműbecsatlakozási műtárgy 
ob.) hulladéktartály – tároló 
oc.) kerti építmény 

 
 

B. Falusias lakóterület 
 
(2) Lf1  jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően kisebb, 

szabálytalan telkes falusias lakóterület, a település belterületének központi része 
mellett.) 

 
a.) A falusias lakóterületen- a legfeljebb egylakásos lakó rendeltetésen kívül 

elhelyezhető: 
 
aa.) mezőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú, 
ab.) kereskedelmi, szolgáltató 
ac.)  szállás jellegű, maximum 6 fő együttes elhelyezésével 
ad.)  igazgatási, iroda 
ae.)  hitéleti, nevelési, oktatási, szociális 
af.)  kulturális, közösségi, szórakoztató és 
ag.)  sport 
rendeltetést magában foglaló épület. 
 

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 550 m2. 
 

c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 18,00 m –nél 
szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is 
elhelyezhető. 

 
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. 
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e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 5,00 m, 
Mezőgazdasági és gazdasági épület megengedett legnagyobb épületmagassága: 
6,50 m lehet  

 
f.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 

  
g.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 

rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték 
biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. 
 

h.)  Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás és technológia 
céljából helyezhető el. 
 

i.) Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult) 
 
 j.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m. 

 
k.)  Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter 

távolságig(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem 
helyezhető el. 
 

l.)  Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 
 

la.)  közműbecsatlakozási műtárgy 
lb.)  hulladéktartály – tároló 
lc.)  kerti építmény 
ld.)  húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 
le.)  állat ól, állatkifutó 
lf.)  trágyatároló, komposztáló 
lg.)  siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló 

 
 

(3) Lf2  jelű építési övezet: szabályozási terven jelöltek szerint. (jellemzően nagyobb, 
szabályos telkes, lakóterületek a központi településrész szélén és a Vasúti Újtelep 
településrészen) 

 
 

a.) A falusias lakóterületen- a legfeljebb kétlakásos lakó rendeltetésen kívül: 
 
aa.) mezőgazdaság, valamint a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró 

gazdasági tevékenységi célú, 
ab.) kereskedelmi, szolgáltató 
ac.)  szállás jellegű, maximum 12 fő együttes elhelyezésével 
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ad.)  igazgatási, iroda 
ae.)  hitéleti, nevelési, oktatási, szociális 
af.)  kulturális, közösségi, szórakoztató és 
ag.)  sport 
rendeltetést magában foglaló épületet is tartalmazhat. 
 

b.) Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 800 m2. 
 

c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 20,00 m –nél 
szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is 
elhelyezhető. 

 
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. 

 
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 5,00 m, 

mezőgazdasági és gazdasági épület legnagyobb épületmagassága: 7,00 m lehet  
 

f.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 %. 
  

g.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 
rendelet szerinti lakóterület (falusias) területi funkcióhoz tartozó határérték 
biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. 
 

h.)  Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás és technológia 
céljából helyezhető el. 
 

i.) Az építési övezetben az előkert mérete: 5,00 m 
 
 j.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m. 

 
k.)  Az építési övezetben az utcavonali telekhatártól számított 20,00 méter 

távolságig(lakózóna – lásd fogalom meghatározás) állattartó épület nem 
helyezhető el. 
 

l.)  Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 
 

la.)  közműbecsatlakozási műtárgy 
lb.)  hulladéktartály – tároló 
lc.)  kerti építmény 
ld.)  húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 
le.)  állat ól, állatkifutó 
lf.)  trágyatároló, komposztáló 
lg.)  siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló 
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Összesítő táblázat 

 
(4) A lakóterület építési övezetére vonatkozó építési előírások: 
 

Sajátos építési 
használat szerinti 

terület 
Övezeti  

jel 
Kialakítható 

legkisebb 
telekterület 

méret 
 

m2 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
 

% 

Megengedett 
legnagyobb 

épület 
magasság 

 
m 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 
 

% 

Előkert 
mérete 

 
 
 

m 
 

Kisvárosias  
lakóterület 

 
Lk 

  
 400 

  
 O 

  
 50 

 
4,50 

 
30 

 
0,00 

 
 
 

Falusias 
lakóterület 

 

 
Lf1 

 

 
550 

 
O 

 
30 

 
5,00 

 
40 

 
K 

 
Lf2 

 

 
800 

 
O 

 
30 

 
5,00 

 
40 

 
5,00 

 
 
 

14.§ 
 

Településközpont vegyes terület 
 
(1) Vt  –jelű építési övezet: Zagyvarékas belterületének központi magja, több funkciót is 

magában hordozó terület max. 9,00 méter középület épületmagassággal ( igazgatási, 
művelődési, szolgáltató, stb.), lakóépület esetén 6,00 méter épületmagassággal. 

 
a.) A településközponti területen elhelyezhető épület - a lakó rendeltetésen kívül-:  

 
aa)   igazgatási, iroda 
ab)   kereskedelmi, szolgáltató, szállás 
ac)   a terület azon részén, amelyben a gazdasági célú használat az elsődleges 

egyéb közösségi, szórakoztató 
ad)  hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális 
ae)  kulturális, közösségi, szórakoztató és 
af) sport 
rendeltetést is tartalmazhat  

 
b.) Az építési övezetben telkenként max. 2 önálló rendeltetési egység helyezhető el, 
     egymás funkciójának zavarása nélkül. 

 
c.)  Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterület méret: 800 m2. 
 
d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 60 %. 
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e.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 20,00 m –nél 
szélesebb és saroktelek esetén az épület az építési helyen belül szabadonállóan is 
elhelyezhető. 

 
f.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság lakóépület 

esetén: 6,00 m. 
       Intézmény megengedett legnagyobb épületmagassága max. 9,00 m lehet. 
 
g.)  Az építési övezetben a zöldfelület legkisebb mértéke: 20 %. 
 
h.)  Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes. 
 
i.)  Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult) az illeszkedés figyelembe 

vételével 
 
j.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 

rendelet szerinti vegyes területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. 

 
k.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény csak közműellátás céljából 
     létesíthető. 
 

 
l.) Az építési övezetben új telekalakításnál a minimális telekszélesség: 14,00 m. 
 

 

m.) Az intézményi rendeltetéshez szükséges parkoló közterületen is biztosítható az 
építmény 200 méteres körzetében. 

 

n.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 
 
- közműbecsatlakozási műtárgy 
- hulladéktartály – tároló 
- kerti építmény 
- építménynek minősülő zászlótartó oszlop 

 

o.) Az építési övezetben állattartó épület nem helyezhető el. 
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Összesítő táblázat 
 
(2) A településközpont  területre vonatkozó építési előírások: 
 

Sajátos építési 
használat szerinti 

terület 
Övezeti  

jel 
Kialakítható 

legkisebb 
telekterület 

méret 
 

m2 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
 

% 

Megengedett 
legnagyobb 

épület 
magasság 

 
m 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 
 

% 

Előkert 
mérete 

 
 
 

m 

Intézménye
k 

megengede
tt 

legnagyobb 
épületmaga

ssága 

 
 

Településközpont 
terület 

 

 
    Vt 

 

 
800 

 
O 

 
60 

 
6,00 

 
20 

 
K 
 

 
9,00 

 
 
 
 

15.§ 
 

Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület 
 

(1) Gksz1 jelű építési övezet: Zagyvarékas belterületén a kisebb környezetét nem 
zavaró telephelyek területe, max. 7,50 méter épületmagasságú gazdasági célú 
létesítmények céljára.  

 
 
 
 

a.) Az építési övezetben elhelyezhető: 
 
aa.)  környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú 

épület 
ab.)    környezetre jelentős hatást nem gyakorló kereskedelmi tevékenységi célú 
épület elhelyezhető 
ac.)     a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és   a 
személyzet számára szolgáló lakás kialakítható 
  

b.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000 m2,  
  

c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: oldalhatáron álló, a 20,00 méternél 
szélesebb vagy saroktelek esetén az építési helyen belül szabadon állóan is 
elhelyezhető 

 
d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. 
 
e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m.  
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f.)  Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes. 
 
g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 30 % 
  

 
h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 

rendelet szerinti szomszédos lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. 

 
i.) Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult) 
 
i.)  Az építési övezetben közműellátás céljából, valamint a technológiával kapcsolatos 

terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre 
vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett. 

 
j.) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a 

technológiához szükséges építmények helyezhetők el. 
 

k.) A kereskedelmi, szolgáltató építményekhez szükséges személygépkocsi parkoló 
    igény a közterületen is biztosítható a telkek 100,00 m –es körzetében. 
 
 
(2) Gksz2 jelű építési övezet: Zagyvarékas peremterületén a  környezetét nem zavaró 

telephely területe, max. 9,00 méter épületmagasságú gazdasági célú létesítmények 
céljára.  

 
 
 
 

b.) Az építési övezetben elhelyezhető: 
 
bb.)  környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú 

épület 
 

b.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000 m2,  
  

c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. 
 

d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. 
 
e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,00 m., 

technológiával igazolt esetben ennél nagyobb épületmagasságú műtárgy is 
elhelyezhető.  
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f.)  Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes. 
 

g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 % Telken belüli zöldfelület 50 %-án háromszintű, 
gyep és 40 db cserje/150m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2 növényzet 
telepítendő. Telken belül a telek tulajdonosának, kezelőjének a telek beépítéséig 
20,00m szélesség alatti  védőfásítást kell kialakítani, és fenntartani a telken belül a 
szabályozási terven feltüntettek szerint.  
 
  
h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 

rendelet szerinti szomszédos lakóterületi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. 
 
i.) Az építési övezetben az előkert mérete: K (kialakult) 

 
j.)  Az építési övezetben közműellátás céljából, valamint a technológiával kapcsolatos 

terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre 
vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett. 

 
k.) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a 

technológiához szükséges építmények helyezhetők el. 
 

 
 
 
(3) Gksz3 jelű építési övezet: Zagyvarékas Vasúti Újtelep területén lévő gazdasági 

terület 
 

a.) Az építési övezetben elhelyezhető: 
 

            aa.) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület 
 

b.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 1000 m2,  
  

c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. 
 

d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. 
 
e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 7,50 m.  

 
f.)  Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes 
 
g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 % 
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h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 
rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandó. 
 

i.) Az építési övezetben az előkert mérete: 5,00 m 
 

 
j.)  Az építési övezetben közműellátás céljából, valamint a technológiával kapcsolatos 

terepszint alatti építmények, valamint pince, tároló helyezhetők el, az építési hely 
határain belül, a telekre vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása 
mellett. 

 
k.) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a 

technológiához szükséges építmények helyezhetők el. 
 
 
 

(4)  Gksz4 jelű építési övezet: Zagyvarékas külterületén tervezett gazdasági terület 
 
 
 

j.) Az építési övezetben elhelyezhető: 
 

            aa.) környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági tevékenységi célú épület 
 

b.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000 m2,  
  

c.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. 
 

d.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30 %. 
 
e.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 12,00 m.  

 
f.)  Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: részleges 
 
g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40 % 
  

 
h.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 

rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
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Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandó. 

 
i.)  Az építési övezetben közműellátás céljából, valamint a technológiával kapcsolatos 

terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre 
vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett. 

 
j.) Melléképületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a 

technológiához szükséges építmények helyezhetők el. 
 
 
 

16.§ 
 

Ipari (egyéb ipari)  terület 
 
(1) Gip jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Zagyvarékas 

külterületén meglévő egyéb iparterület) 
 

a.)  Az építési övezetben elhelyezhető: 
 

aa.)  az ipar, energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei 
 
b.)  Az építési övezetben kivételesen elhelyezhető: 
 

ba.)  a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakások 

 
c.)  Az építési övezetben a kialakítható legkisebb telekterületméret: 3000 m2 
 
d.)  Az építési övezet telkeinek beépítési módja: szabadonálló. 
 
e.)  Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40 %. 
 
f.)  Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 9,50 m. A 

technológiához tartozó toronyszerű műtárgyak kivételével (pl. siló, kémény, 
tartály, stb.) 

 
g.)  Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: részleges. 

 
h.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 25 % 

 
i.)  Zajvédelmi követelményként betartandó az érvényes szakági minisztériumi 

rendelet szerinti gazdasági területi funkcióhoz tartozó határérték biztosítása. 
Felszín alatti víz szempontjából betartandók a fokozottan érzékeny felszín alatti 
vízminőség védelmi területre vonatkozó előírások. 
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Légszennyezettség szempontjából a szennyezőanyagok szerinti zónacsoportok 
közül a 10. légszennyezettségi zónára vonatkozó előírások biztosítandók. 

 
j.) Az építési övezetben közműellátás céljából, illetve a technológiával kapcsolatos 

terepszint alatti építmények helyezhetők el, az építési hely határain belül, a telekre 
vonatkozó legkisebb zöldfelület mértékének megtartása mellett. 

 
k.) Kiegészítő épületek és melléképítmények közül csak az üzemeltetéshez és a 

technológiához szükséges építmények helyezhetők el. 
 
l.) Gépjárművek elhelyezését saját telken belül kell biztosítani. 
 

 
 

Összesítő táblázat 
 

(2) A kereskedelmi szolgáltató és ipari területekre vonatkozó építési előírások: 
 

Sajátos építési 
használat szerinti 

terület 
Építési 
övezeti  

jel 
Kialakítható 

legkisebb 
telekterület 

méret 
 

m2 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
 

% 

Megengedett 
legnagyobb 

épület 
magasság 

 
m 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 
 

% 

Előkert 
mérete 

 
 
 

m 
 
 
 

Kereskedelmi, 
szolgáltató terület 

 

 
  Gksz1 

 

 
1000 

 
SZ 

 
40 

 
7,50 

 
40 

 
K 

  
 Gksz2 

 

 
     1000 

 
SZ 

 
40 

 
9,00 

 
40 

 
K 

   
Gksz3 

 

 
     1000 

 
SZ 

 
40 

 
7,50 

 
40 

 
5,00 

 
Gksz4 
 

 
5000 

 
SZ 

 
30 

 
12,00 

 
40 

 
-* 

 
 
 
 

Ipari terület 
 
 

 
Gip 

 
3000 

 
SZ 

 
40 

 
9,50 

 
25 

 
-* 
 

 
*: az építési övezetben nincs előkert méret meghatározva. 
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17.§ 
 
 

Különleges terület 
 
(1) A beépítésre szánt különleges területeket a szabályozási terv az alábbi jelű építési 

övezetekbe sorolja: 
 
(2) Kv jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Települési vízmű 

területe) 
 

a.) A területen a vízmű rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez   szükséges épületek és 
kiszolgáló építmények helyezhetők el. 

 
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 1 000 m2. 
 
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. 
 
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%. 
 
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: K (kialakult) 
 
f.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: teljes. 
 
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50%. 

 
h.) Az építési övezetben terepszint alatti létesítmények közül csak a rendeltetésnek 

megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, műtárgyak helyezhetők el. 
 
i.) Az építési övezetben az üzemeltetéshez szükséges műtárgyak elhelyezhetők. 
 
j.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 
 

ja)  közmű becsatlakozási 
jb)  hulladéktartály-tároló, 

 
k.) A telken belüli zöldfelület folyamatos fenntartásáról az üzemeltetőnek kell 

gondoskodni 
 

l.) A vízbeszerzési területek (vízműkutak) 10,00 méteres sugarú védőtávolságán 
belül (hidrogeológiai védőidom) mindenfajta építési tevékenység tilos.  

 
(3) Kvm jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (Gátőrházak 

területe) 
 

a.) A területen a gátőrház és vízrendezés, árvízvédelem rendeltetésnek megfelelő, 
üzemeltetéshez   szükséges épületek és kiszolgáló építmények helyezhetők el. 
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b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 2 000 m2. 
 
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. 
 
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%. 
 
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,00 méter, a 

technológiához szükséges műtárgyak kivételével 
 
f.) Az építési övezetben a közüzemi közművesítettség mértéke: részleges 
 
g.) Zöldfelület legkisebb mértéke: 50%. 

 
h.) Az építési övezetben terepszint alatti létesítmények közül csak a rendeltetésnek 

megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, műtárgyak helyezhetők el. 
 
i.) Az építési övezetben az üzemeltetéshez szükséges műtárgyak elhelyezhetők. 
 
j.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 
 

ja)  közmű becsatlakozási 
jb)  hulladéktartály-tároló, 
jc.)  kerti építmény 
jd.)  húsfüstölő, jégverem, zöldségverem 
je.)  állat ól, állatkifutó 
jf.)  trágyatároló, komposztáló 
jg.)  siló, ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló 
 

 
k.) A telken belüli zöldfelület folyamatos fenntartásáról az üzemeltetőnek kell 

gondoskodni 
 
 
 
(4) Kmü1 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. (külterületi 

mezőgazdasági üzemi, állattartó telepek területe) 
 

a.) A területen a rendeltetésnek megfelelő, a funkcióhoz szükséges épületek és 
kiszolgáló építmények helyezhetők el. 
Az új állattartó építmények korszerű technológiával létesítendők. 
Az építési övezetben a tulajdonos vagy üzemeltető részére szolgálati lakás 
elhelyezhető. 

 
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000 m2. 
 
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. 
 
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 40%. 
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e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 16,00 m. 
 
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges. 
 
g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 30%. 
 
h.) Az építési övezetben minden terepszint alatti építmény elhelyezhető. 
 
i.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 
 

ia)  hulladéktartály-tároló 
ib)  közműpótló műtárgy 
ic)  állat ól, állatkifutó 
id)  trágyatároló, komposztáló 
ie)  siló 

 
 
 (5) Kmü2 jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. 

(külterületi mezőgazdasági üzemi, állattartó telepek területe) 
 

a.) Az építési övezetben a mezőgazdasági termeléshez, állattenyésztéshez szükséges, 
valamint építőanyag kereskedelemhez kapcsolódó épületek, építmények, továbbá a 
mezőgazdasággal kapcsolatos termékfeldolgozás épületei helyezhetők el. Az 
építési övezetben a tulajdonos részére lakóépület elhelyezhető.  

 
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: 5000 m2. 
 
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. 
 
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%. 
 
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 12,50 m, 

technológiával igazolt esetben ennél nagyobb épületmagasságú műtárgy is 
elhelyezhető. 

 
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: részleges, lakóépület esetén a 

csatornahálózat kiépítése után kötelező  a rácsatlakozás. 
 

g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%. Telken belüli zöldfelület 50%-án háromszintű, 
gyep és 40 db cserje/150m2 és 1 db nagy lombkoronájú fa/150m2 növényzet 
telepítendő. Telken belül a telek tulajdonosának, kezelőjének a telek beépítéséig 
20,00m szélesség alatti  védőfásítást kell kialakítani, és fenntartani a telken belül a 
szabályozási terven feltüntettek szerint.  
 
 
h.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény technológiai célból elhelyezhető. 
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i.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 
 

ia)  hulladéktartály-tároló 
ib)  közműpótló műtárgy 
ic)  állat ól, állatkifutó 
id)  trágyatároló, komposztáló 
ie)  siló 

 
 
 (6) Kszv jelű építési övezet: a szabályozási terven feltüntetettek szerint. 

(külterületi ipari üzem szennyvíztisztító telepe) 
 

a.) Az építési övezetben az ipari szennyvíztiszítóhoz kapcsolódó épületek, építmények 
helyezhetők el .  

 
b.) Az építési övezetben kialakítható legkisebb telekterületméret: K (kialakult). 
 
c.) Az építési övezet telkének beépítési módja: szabadonálló. 
 
d.) Az építési övezetben a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 30%. 
 
e.) Az építési övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,00 m, 

technológiával igazolt esetben ennél nagyobb épületmagasságú műtárgy is 
elhelyezhető. 

 
f.) Az építési övezetben a közművesítettség mértéke: teljes 
 

g.)  Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%.  
 
 
h.) Az építési övezetben terepszint alatti építmény technológiai célból elhelyezhető. 
 
i.) Melléképítmények tekintetében az alábbiak helyezhetők el: 
 

ia)  hulladéktartály-tároló 
ib)  közműbecsatlakozó műtárgy 
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Összesítő táblázat 

 
(7) Különleges terület építési övezeteire vonatkozó előírások: 
 

Sajátos építési 
használat szerinti 

terület 
Övezeti  

jel 
Kialakítható 

legkisebb 
telekterület 

méret 
 

m2 

Beépítési 
mód 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 

mértéke 
 

% 

Megengedett 
legnagyobb 

épület 
magasság 

 
m 

Zöldfelület 
legkisebb 
mértéke 

 
 

% 

Előkert 
mérete 

 
 
 

m 
 
 
 
 
 
 

Különleges terület 
 
 

 
 Kv 

 

 
1000 

 
SZ 

 
30 

 
K 

 
50 

 
-* 
 

 
Kvm 

 
2000 

 
SZ 

 
30 

 
6,00 

 
50 

 
-* 
 

 
Kmü1 
 

 
5000 

 

 
SZ 

 
40 

 
16,00 

 
30 

 
-* 

 
Kmü2 

 
5000 

 

 
SZ 

 
30 

 
12,50 

 
40 

 
-* 

 
Kszv 

 
K 

 
SZ 
 

 
30 

 
6,00 

 
40 

 
-* 

 
 
*: az építési övezetben nincs előkert méret meghatározva. 
 
 
 
 

1.2.2.  Beépítésre nem szánt övezetek előírásai 
   

18.§ 
 

Különleges terület 
 

(1)  A különleges, beépítésre nem szánt területek Zagyvarékas közigazgatási területén a 
sportpálya,  a temető, a vásártér, a megújuló energiahasznosítási területek. 

 
(2)  A különleges, beépítésre nem szánt, sportpálya területet a terv a  Kbsp– jelű övezetbe 

sorolja. 
 

a.) A (2) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető: 
 

aa)  A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények,épületek, 
megengedett legnagyobb beépítettsége: 5%. 
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b.) Sportépítmény építése esetén a megengedett legnagyobb épületmagasság:  
7,50 m. 

 
c.) A telekterületméret: K (kialakult) 

 
 

 
(3)  A különleges, beépítésre nem szánt, temető területet a terv a Kbt– jelű övezetbe 

sorolja. 
 

a.) A (3) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető: 
 

aa.)  A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények,  
megengedett legnagyobb beépítettsége: 5%. 

 
b.) Temetőkápolna, ravatalozó építése esetén a megengedett legnagyobb 

épületmagasság: 10,00 m. 
   

c.) A telekterületméret: K (kialakult) 
 
 
(4)  A különleges, beépítésre nem szánt, vásártér területet a terv a Kbv– jelű övezetbe 

sorolja. 
 

a.) A (4) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető: 
 

aa.)  A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények,  
megengedett legnagyobb beépítettsége: 3%. 

 
b.) Szociális épület, iroda építése esetén a legnagyobb épületmagasság: 4,00 m. 

   
c.) A telekterületméret: K (kialakult) 

 
 
 
(5)  A különleges, beépítésre nem szánt, megújuló energiahasznosítási (napelempark) 

területet a terv a Kben – jelű övezetbe sorolja. 
 

a) Az (5) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető: 
 

aa)  A rendeltetésnek megfelelő, üzemeltetéshez szükséges építmények, 
       épületek, legfeljebb a terület 5% -áig. 

 
b) Az övezetben megengedett legnagyobb épületmagasság: 6,50 m 
 
c) Az övezetben a kialakítható legkisebb telekterület méret: 10 000 m2 
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19. § 
 

Közlekedési és közműterület 
 
(1) Közlekedési és közműelhelyezésre szolgáló terület Zagyvarékas közigazgatási 

területén az országos és helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek 
(parkolók) – a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere 
és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek 
elhelyezésére szolgáló területek.  

 
(2) Az általános közlekedési és közműterületet a szabályozási terv KÖu– jelű övezetekbe 

sorolja. 
 

a.) A (2) bekezdésben jelölt övezetben elhelyezhető: 
közlekedést kiszolgáló, a területet igénybevevők ellátását szolgáló kereskedelmi, 
szolgáltató, továbbá ezen épületeken belül a tulajdonos, a használó és a 
személyzet számára szolgáló lakás rendeltetést tartalmazhat. 

 
b.) Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közművesítettség 

esetén létesíthető. 
 
(3) A közutak építési (szabályozási) szélességén belül a (2) a.) – ban meghatározottakon 

túl, utcabútorok elhelyezhetők, illetve utcafásítás (növényzet) telepíthető. 
 
(4) A tervezett közlekedési területeket, létesítményeket, azok szabályozási szélességeit a 

szabályozási terv tartalmazza. 
 
(5) Szabályozási tervlapokon jelölt utcanyitások, útszélesítések, átkötések, telkekre 

vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető. 
 
(6) Az (2) bekezdés szerinti terület sajátos használata, rendeltetése szerint Zagyvarékason 

az alábbiakra tagozódik: 
 

a.) KÖu – 1: 32. számú (Hatvan - Szolnok ) országos főút települési szakasza. 
 
b.)  KÖu – 2: 32135 jelű bekötőút települési szakasza 
 
c.)  KÖu – 3: Meglévő gyűjtőutak területe 

 
d.)  KÖu – 4: Meglévő és tervezett kiszolgáló utak területei 

 
e.)   KÖu – 5: Tervezett külterületi főfeltáró utak 

 
f.)   KÖu – 6: Tervezett gyorsforgalmi út 
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Tervezett szabályozási szélesség: 40,00 méter 
 
 

g.)  KÖk: vasútvonal területe, meglévő vasúti fővonal (120 a. jelű Budapest Keleti - 
Szolnok – Lökösháza) viszonylatban, valamint tervezett nagysebességű 
vasútvonal. 
 

 
 
(7) A közlekedési területek szabályozási szélességét a terv szerint biztosítani kell. 

Mellettük csak akkor és úgy szabad építményt elhelyezni, amennyiben annak esetleges 
védőövezete sem érinti korlátozóan az út használati értékét. 

  
(8) Külterületi mező- és erdőgazdasági (üzemi) utak, dűlőutak esetén az út szélétől mért 

15 - 15 m-en belül építmény nem helyezhető el. 
 
(9) Az igazgatási területen az építmények (épületek) normatívák szerinti parkoló igényét 

telken belül kell biztosítani. 
 
(10) Az országos és gyűjtő utakat kétirányú járműforgalomra alkalmas útburkolattal és a 

belterületen, illetőleg beépítésre szánt területek melletti szakaszokon kétoldali járdával 
kell ellátni. A kiszolgáló utakat egy- vagy kétirányú járműforgalomra alkalmas 
útburkolattal és legalább egyoldali járdával kell kiépíteni. Területükön szegélymentén 
elhelyezhetők az út menti építmények közforgalmú gépkocsiparkolói. 

 
(11) Települési kiszolgáló és gyűjtőutak esetén amennyiben az útpálya szélessége és 

forgalomtechnikai adatok lehetővé teszik, kerékpársáv kialakítható.  
 
 
(12) Szabályozási tervlapokon jelölt utcanyitások, útszélesítések, átkötések, telkekre 

vonatkozó területi igénybevétele a digitális tervállományon mérhető. 
 
(13) A terv közlekedési és közműterületei közterületnek minősülnek. 
 
(14) Közmű és hírközlési létesítmény belterületen csak közterületen helyezhető el, 

külterületen a hálózati infrastruktúrák és külterületi vezetékek biztonsági sávját a 
vonatkozó jogszabályok szerint kell kialakítani. 

 Átjátszó állomás, mobil hírközlő torony belterületen nem helyezhető el. 
 

20.§ 
 

Zöldterület 
 
(1) Zöldterület Zagyvarékason a szabályozási terven feltüntetettek szerint jelölt közpark, 

díszpark és játszótér területek. 
 
(2) A meglévő és tervezett zöldterületeket a szabályozási terv Z jelű övezetbe sorolja. 
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a.)  A Z –jelű övezetben elhelyezhető: 
 

aa)  a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (gyermekjátszószerek, 
sportolást szolgáló pályák, stb.) 

ab)  a területen utcabútorok, műalkotások, térplasztikák, szökőkút elhelyezhetők 
 
b.) Az övezetben kivételesen elhelyezhető: 
 
 ba.) a terület fenntartásához szükséges épület 
 bb.) vendéglátó épület 
 bc.) szabadtéri színpad 
 bd.) nyilvános illemhely 
 
 
c.) Az övezetben épület a kapcsolódó területfelhasználással azonos közművesítettség 

esetén létesíthető. 
d.) Az övezetben építmény maximum 2% beépítettséggel helyezhető el. 
 
e.) A közparkot úgy kell kialakítani, hogy kerekesszékkel és gyermekkocsival 

megközelíthető és használható legyen. 
 
f.)  A közparknak közútról közvetlenül megközelíthetőnek kell lennie. 
 

 g.) Az övezet területein közhasználat elől elzárt rész nem alakítható ki. 

 
 

21.§ 
 

Erdőterület 
 

(1) Az erdőterületeket a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja:  
 
 
 
 
 

Gazdasági célú erdőterület 
 
(2) Eg jelű övezet: a közigazgatási területen erdőgazdálkodási célú erdőterületek. 
 

a.) Az övezetben a 100.000 m2-t meghaladó területnagyságú telken a terület 
rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el, megengedett legnagyobb 
beépítettsége: 0,5%. 

 
b.) Az övezetben épület csak a nem erdő művelési ágban létesíthető. 
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c.) Az övezetben a maximális épületmagasság: 7,50 m, ez alól kivételt az erdő- és 
vadgazdasági tevékenységhez szükséges építmények (pl. magasles) technológiai 
okból legfeljebb kétszeres magasságú lehet. 

 
 
 

Védelmi célú erdőterület 
 

 
 
(3) Ev jelű övezet: a közigazgatási területen az ártéren lévő védelmi célú erdőterület. 
 

 
a.) Az övezetben épület, építmény nem helyezhető el. 
  

 
22.§ 

 
Mezőgazdasági terület 

 
(1) A mezőgazdasági terület Zagyvarékason a szabályozási terven feltüntetettek szerint 

került kijelölésre. 
 
(2)  A mezőgazdasági övezetek földrészletei a növénytermesztési, az állattartás, 

állattenyésztési és halászat továbbá ezekkel kapcsolatos saját termék feldolgozására, 
tárolására és árusítására szolgáló építmények helyezhetők el. 

 
(3) Az övezetben épület, építmény csak szabadonállóan helyezhető el. Legalább 10 m 

mélységű előkertet és a szomszédos telekhatártól minimum 6 méter oldaltávolságot 
kell biztosítani.  

 
(4) Az övezetben birtokközpont kialakítható a hatályos jogszabályoknak megfelelően. 
 
(5) A mezőgazdasági területet a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe sorolja:  
 a.) Má jelű általános mezőgazdasági terület, szántó és gyep művelési ág 

 
 
 
 

 
23. § 

 
Általános mezőgazdasági terület 

 
 Má jelű övezet: Zagyvarékason a külterületi mezőgazdasági szántó művelési ág 

területei. 
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a.) Az övezetben elhelyezhető lakó (tanya) épület max. 4,50 m épületmagassággal, 
továbbá állattartó épület, mezőgazdasági termény és géptároló, fóliasátor, stb. 
technológia függvényében max. 7,50 m épületmagassággal.  

 
b.) A mezőgazdasági terület 1500 m2-t meghaladó telkén építmény 3 %-os 

beépítettséggel helyezhető el. 
 
c.) Lakóépület 6000 m2 telekterület felett helyezhető el, maximum 5 % 

beépítettséggel. 
 
d.)  Az övezetben a közművesítettség mértéke: hiányos. 
 
e.) Az övezet területén birtokközpont alakítható a vonatkozó jogszabályoknak 

     megfelelően. 

 
 

24. § 
 

Vízgazdálkodási terület 
 

(1) A vízgazdálkodási terület Zagyvarékason a Szabályozási terven feltüntetettek szerint 
került kijelölésre. 

 
(2) Az övezetben a vízfolyások medre, partja, hullámtere tartoznak. Az övezetben a 

vízgazdálkodással kapcsolatos terület felhasználásnak megfelelő létesítmények 
helyezhetők el. 

 
(3) A vízfolyások, vízmedrek területét érintő beavatkozások vízjogi engedély alapján 

végezhetők, természetvédelemmel érintetz terület esetén az illetékes természetvédelmi 
szakhatóság egyetértésével. 

 
(4) A vízgazdálkodási területet a szabályozási terv az alábbi jelű övezetekbe, alövezetekbe 

sorolja: 
 

(5) V1 – jelű alövezet: A Zagyva folyó és hullámterének területe, mely az MTrT alapján 
az ökológiai (zöld) folyosó övezetébe, tájképvédelmi terület övezetébe valamint 
nagyvízi meder övezetébe esik. 

 
a.) Árvízvédelmi töltés mentett oldali és vízoldali 10,00 méteres védősávjában,  
     valamint a mederéltől számított 10,00 méteren belül építmény nem létesíthető. 
 
b.) Az alövezet területéből beépítésre szánt terület nem alakítható ki, mind az 
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     ökológiai folyosó, mind a nagyvízi meder védelme érdekében. 
 
c.) Az alövezet területén nem védelmi célú művelési ág változtatás nem engedélyezett. 
 
d.) Az alövezetben átjátszó tornyok, toronyszerű építmények nem létesíthetők. 
 
e.) Az alövezetben mindennemű építési tevékenység az illetékes vízügyi  
     hatóság engedélye alapján végezhető. 

 
(6) V2 – jelű övezet: Jelentősebb öntöző- és 

belvízelvezető csatornák területei. 
 

a.) Az öntöző és belvízcsatornák partéltől mért 3,00 – 3,00 méter széles fenntartási 
     sávja a külterületen csak gyepként, rétként, legelőként alakítható ki. 

 
 b.) Az övezetben építményt elhelyezni csak a külön jogszabályokban meghatározottak 

          alapján lehet.  

c.) Az övezetben mindennemű építési tevékenység az illetékes vízügyi  hatóság  
engedélye alapján végezhető.  

 
 

1.3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

25. § 
 

Hatályba lépés 
 
(1) Jelen rendelet és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervlapok a jóváhagyását 

követő 30. napján lép hatályba.  
Jelen rendelet előírásait a hatályba lépést követően indított engedélyezési eljárásoknál 
kell alkalmazni. 

 
(2) E rendelet ……………………….. lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Helyi Építési 

Szabályzatról szóló 1/2007 (I. 26.)  önkormányzati rendelet hatályát veszti. 
 
Zagyvarékas, 2019. ____________________ hó ________ nap. 
 
 
 
 
 __________________________ ___________________________ 

 Polgármester Jegyző 
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6.melléklet a……………………………. Képviselő – testületi határozathoz 
 
 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE 
 
 
 

Területfelhasználás 
Hatályos településszerkezeti terv 

szerint Új településszerkezeti terv szerinti 

terület Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitásérték terület Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
falusias lakóterület 154,7795 2,4 371,4708 149,7914 2,4 359,4994 

kisvárosias lakóterület 17,6296 1,2 21,1555 24,2664 1,2 29,1197 
településközpont 

vegyes terület 9,0718 0,5 4,5359 7,0791 0,5 3,5395 
kereskedelmi, 

szolgáltató gazdasági      
terület 

39,0624 0,4 15,6250 13,1161 0,4 5,2464 

ipari gazdasági terület 109,0180 0,4 43,6072 6,8856 0,4 2,7542 
Különleges – 

vízgazdálkodási 
(gátőrház) terület 

0 1,5 0 2,1704 1,5 3,2556 

Különleges –
mezőgazdasági üzemi 

terület 
3,2026 0,7 2,2418 33,2935 0,7 23,3055 

Különleges  -
szennyvíztisztító 

terület 
0 1,5 0 0,6390 1,5 0,9585 

Különleges- vízmű 
terület 0 1,5 0 0,2377 1,5 0,3566 

Különleges – vásártér 
terület 0 3,2 0 2,2706 3,2 7,2659 

Különleges - temető 
terület 2,8835 6 17,301 9,6600 6 57,96 

Különleges - 
sportolási célú terület 0 6 0 1,5246 6 9,1476 

Különleges - 
hulladéklerakó 1,4481 0,2 0,2896 0 0,2 0 
Különleges – 

megújuló 
energiahaszn. terület 

0 3,2 0 1,4481 3,2 4,6339 

Közúti közlekedési 
terület 112,1112 0,5 56,0556 115,1112 0,5 57,5556 

Közúti kötöttpályás 
közlekedési terület 11,9646 0,6 7,1788 13,6946 0,6 8,2168 

Zöldterület 1,7881 6 10,7286 1,8944 6 11,3664 
Védelmi erdőterület 0 9 0 60,1578 9 541,4202 

Gazdasági erdőterület 5,1015 9 45,9135 2,3772 9 21,3948 
Általános 

mezőgazdasági terület 2482,4229 3,7 9184,9647 2647,0419 3,7 9794,0550 
Vízgazdálkodási 

terület 220,6474 6 1323,8844 78,4716 6 470,8296 
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Területfelhasználás 
Hatályos településszerkezeti terv 

szerint Új településszerkezeti terv szerinti 

terület Érték 
mutató 

Biológiai 
aktivitásérték terület Érték 

mutató 
Biológiai 

aktivitásérték 
ÖSSZESEN 3171,1312  11104,9524 3171,1312  11411,8812 

 
 
Zagyvarékas teljes közigazgatási területének jelenleg hatályos TSZT szerinti biológiai 
aktivitásértéke: 11104,9522 
 
 
Zagyvarékas teljes közigazgatási területének új TSZT szerinti biológiai aktivitásértéke: 
11410,5115  
 
 
A  jelenleg hatályos TSZT-hez képest a tervezett területfelhasználási változással a 
biológai aktivitásérték nagyobb (11 411,8812>11104,9524) tehát a biológiai 
aktivitásérték legalább szintentartása a jelenleg hatályos TSZT-hez képest teljesül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 
 

 

Telefon: 06 (30) 3266 166 
 

Sz: 13/2019. 
 

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS  
 
 

Zagyvarékas Község településrendezési tervének módosítására  
 
Amely létrejött egyrészt  
Zagyvarékas Község Önkormányzata, (5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56., adószám: 
15733067 – 2 - 16 képviseli: Jánosi József polgármester), mint Megrendelő (továbbiakban: 
Megrendelő),  
 
másrészt  
 
Pannon - Ásvány Kft. (Székhely: …………………adószám:……….., képviseli: 
………..ügyvezető), mint Költségviselő (továbbiakban: Költségviselő),  
 
 
harmadrészt: 
Kiszelovics Ildikó Egyéni Vállakozó (Székhely:5000 Szolnok, Szántó körút 52. I. lh. II/5. 
adószám:74077322-1-16, nyilvántartási szám: 10201673, képviseli: Kiszelovics Ildikó vezető 
településtervező, ügyvezető), mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó)között az alábbi 
feltételekkel: 
 

1. A szerződés tárgya: Zagyvarékas Község Településrendezési Tervének 
módosítása (a mellékletben részletezett területre vonatkozóan). 

 
2. A Vállalkozó a településrendezési terv módosítását a mellékletben meghatározott 

tartalommal és ütemezéssel készíti. 
 

3. A Költségviselő a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges, a változással érintett 
területet és környezetét tartalmazó hitelesített, földhivatali ingatlan – nyilvántartási 
alaptérképet a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a szerződés aláírásával 
egyidejűleg.  

 
4. Megrendelő a szerződés aláírásával egyidőben Vállalkozónak átadja a 

településfejlesztési döntést (Képviselő –testületi határozat) a településrendezési 
terv módosításáról. 

 
5. A Megrendelő a tervezési feladat elvégzéséhez átadja a hatályos településrendezési 

tervet, valamint annak alátámasztó munkarészeit. Megrendelő hozzájárul a 
jelenleg hatályos rendezési terv tervmódosításhoz történő felhasználásához. 

 
6. A Megrendelő a partnerségi határozatot és annak mellékletét, átadja a szerződés 

aláírásával egyidőben. 
 
7. A Vállalkozó Zagyvarékas Község településrendezési tervének módosítását a 

mellékletben felsorolt határidőkkel leszállítja. Fenti leszállítási határidőt követi az 
egyeztetési szakasz, mely törvény által meghatározott. 
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8. Felek megállapodnak abban, hogy előteljesítés lehetséges.  
 

9. A Vállalkozót a szerződésben vállalt tevékenységért: 800.000.- Ft  (azaz 
nyolcszázezer forint) tervezési díj illeti meg. A tervdokumentációk megfelelő 
ütemének (szakaszainak) leszállítását követően, a Vállalkozó részszámlái alapján a 
Költségviselő a szerződés szerinti tervezési díjat 8 napon belül banki átutalással, 
Kiszelovics Ildikó egyéni vállalkozó Kereskedelmi és Hitelbanknál vezetett 
10404993-49575750-49491001 számú számlájára köteles átutalni. 

 
10. A Vállalkozó nyilatkozik, hogy egyéni vállalkozó kisadózóként (KATA – hatálya 

alá tartozó) Áfa – mentes. 
 

 
11. A Költségviselő kijelenti, hogy a vállalási díj rendelkezésére áll. 
 
12.A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a tervkészítés időszakában jelentkező 
 módosítási igények a tervezési díjat és a szállítási határidőt befolyásolják, azt közös 
 megegyezéssel és csak írásban módosíthatják. 
 
11. A jogszabálynak, a hatósági előírásnak, a szabványnak stb. a tervezés során történő 
 megváltozása esetén Vállalkozó jogosult a változásból eredő többletmunka 
 ellenértékére, valamint szükség szerint a teljesítési határidő meghosszabbítását 
 igényelheti. 
 
12. A törvény által előírt egyeztetés alkalmával fölmerülő megvalósíthatóságot 
 befolyásoló tényező esetén az addig elvégzett tervezési munka ütemezés szerinti díja 
 fizetendő. 
 
13. A szerződés nem tartalmazza – a digitális alaptérkép árát, a környezeti értékelést, a 
talajmechanikai szakvéleményt és a vízügyi  szakvéleményt, a Natura 2000 
hatásbecslést, az örökségvédelmi hatástanulmányt, a  régészeti munkarészt, amennyiben 
a tervmódosításhoz előírják a szaktervezők közreműködését, a szakági tervezők 
munkadíját, főépítész megbízási díját -  amennyiben ez szükséges,  annak  költségét a 
 Költségviselő  szerződésmódosítás  alapján fizeti. 
 
14. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződésben foglalt tervezési feladat elvégzéséhez 
 szükséges  vezető településtervezői jogosultsággal rendelkezik.  
 
15. Amennyiben a Megrendelő vagy Költségviselő jelen szerződéstől általános elállási 
 jogának  gyakorlásával áll el, a Vállalkozó jogosult kártérítési igényét 
 érvényesíteni, valamint  az elállás bejelentéséig végzett teljesítésének ellenértékét 
 elszámolni. 
 
16. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy e szerződés alapján szolgáltatott 
 dokumentációban foglalt tervezői munka a tervező szellemi tulajdonát képezi, és ezért 
 a Megrendelő azokat csak a szerződésben meghatározott célra, egyszeri 
 megvalósításra jogosult felhasználni. 
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17. Megrendelő a tervet csak a szerződésben megjelölt célra használhatja fel. A 
 dokumentáció egészét, vagy annak egy részét más tevékenység, vagy tervező számára 
 csak a Vállalkozó (tervező) beleegyezésével adhatja át. 
 
18. Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő által – a tárgyalás időpontja előtt legalább 8 
 nappal megtörtént kiértesítés alapján – igényelt egyeztetéseken, bizottsági és testületi 
 üléseken, lakossági fórumokon részt vesz, ott a tervet ismerteti és a felmerült 
 kérdésekre válaszol.  
 
19. A szerződés teljesítése a tervdokumentáció elkészítését jelenti, az egyeztetés rendje és 
 ideje a tervezőtől független. 
 
20. A felek ezen szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, esetleges vitáik 
 rendezését közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg.  
 
21. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 
 az irányadóak. 
 
22. Jelen szerződés csak mellékletével együtt érvényes. 
 
 

 
 
Zagyvarékas, 2019. .......     Szolnok, 2019.......... 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
---------------------------     ------------------------------------- 

  Megrendelő          Vállalkozó 
 
 
 
 
     Zagyvarékas, 2017........... 
 
 
 
 
 
 
 
    -------------------------------------------- 
      Költségviselő 
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Melléklet 
 

Részletes témavázlat és ütemezés Zagyvarékas Község településrendezési tervének 
módosítására  

 
1. számú melléklet 

 
 
A szerződés tartalmában és az egyeztetési eljárás rendjében a 314/2012.(XI.8.) Korm. 
rendelet előírását figyelembe véve - tárgyalásos eljárás -  készült. 
 
 A településrendezési terv módosítása: 

 
  
 Zagyvarékas Község külterületén a jelenleg hatályos rendezési tervben szereplő, 
földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 050/3, 050/4, 049, 048/13,/14,/15/17 hrsz-ú területen 
bányatelek megvalósítására vonatkozó településrendezési terv módosítás, általános 
mezőgazdasági terület és gazdasági erdőterület átsorolása, különleges beépítésre nem 
szánt bányaterületre 
 
A településrendezési terv módosítás előtt Képviselő – testületi határozat szükséges a rendezési 
terv módosításáról és a tervezési terület kiemelt fejlesztési területté nyílvánításáról. 
 
A településrendezési terv módosítás egyeztetése előtt: 
 
Partnerségi rendelet szerint partnerségi egyeztetés, annak Képviselő – testületi határozattal 
lezárása 
Környezeti értékelésről előzetes vélemények bekérése, Képviselő – testületi határozat a 
környezeti értékelésről (2/2005 I.11. Korm. rendelet szerint). Amennyiben környezeti 
értékelést előírják az külön megállapodás tárgya 
Magasabbrendű tervekkel kapcsolatos adatszolgáltatás megkérése 
 
 
A munkarészek ütemezése és tartalma a következő: 
 
Településrendezési  terv módosítás: 
 
 A tervezéssel érintett terület és környezetének bemutatása 
 Jelenlegi használatok ismertetése 
 A településrendezési terv módosítás célja 
 A településrendezési terv módosítás várható hatása 
 Hatályos településrendezési terv kivonat a módosítással érintett területre vonatkozóan  
 Településszerkezeti terv módosítása  
 Településszerkezeti terv leírás a tervezéssel érintett terület tekintetében a változó 

területhasználat kimutatásával 
 Területi mérleg módosítása 
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 A helyi építési szabályzat módosítása 
 Szabályozási terv módosítása  
 Alátámasztó munkarész leírása, a módosítás hatásainak, következményeinek elemzése 

a település szempontjából 
 Alátámasztó munkarészek aktualizálása és kiegészítése a tervezéssel érintett 

területekre vonatkoztatva 
 Alátámasztó szakági munkarészek tervezési területre vonatkozó leírása szaktervező 

bevonása nélkül. 
 Magasabbrendű tervekhez történő igazodás munkarésze, (új MaTRT szerint) 
 Biológiai aktivitásérték kimutatása és szintentartásának igazolása nem szükséges, 

mivel új, beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre 
 
Jelen szerződés nem tartalmazza: 
 
- digitális földhivatali alaptérkép ára 
- amennyiben a tervmódosításhoz szaktervező közreműködését írják elő, a 

szaktervezői díj 
- környezeti értékelés díja, amennyiben szükséges 
- Natura 2000 hatásbecslés, amennyiben szükséges 
- örökségvédelmi hatástanulmány díja, amennyiben szükséges 
- főépítész megbízási díja 
 

A településrendezési terv módosítás elvégzésének ideje: 
 

 Véleményezési dokumentáció elkészítése (közben a környezeti értékelés előzetes 
véleményezés és partnerségi véleményezés) :     
   

 
Szerződéskötéstől számított 2 hónap 

 
Egyeztetési szakasz: 
 
A településrendezési terv módosításának egyeztetése a tervezőtől független, a 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet által meghatározott. 
A településrendezési terv egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik ( amennyiben az 
Önkormányzat a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról határozatot hoz) a fenti Korm. 
rendelet szerint. 
 
 
 A külön jogszabályban (2/2005. I. 11. Korm. Rendelet) meghatározottak szerint az 

érdekelt államigazgatási szervek előzetes véleményét kérjük a környezeti értékelésről.  
 
(Az ajánlat nem tartalmazza a Környezeti Értékelés elkészítésének díját,  
 amennyiben az szükséges, külön megbízás alapját képezi.) 
Partnerségi véleményeztetés 

 
 A településrendezési terv módosítás államigazgatási véleményezése, egyeztető 

tárgyalás 
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 A végső szakmai vélemény kézhezvétele után a tervmódosítás képviselő-testületi 
jóváhagyásra történő előkészítése. 

 
 A jóváhagyott tervdokumentáció végdokumentálása és az eljárásban résztvevő 

államigazgatási szerveknek történő továbbküldése. 
 
Teljesítési határidők: 
 

- Településrendezési terv módosításának várható 
  képviselőtestületi jóváhagyása:                     Szerződéskötéstől számított 3-4 hónap 

 
 
A településrendezési terv módosításának díja: 
 

800.000,- Ft  (azaz nyolcszázezer forint) 
 
amely ár tartalmazza az alábbi példányszámokat: 
 
 - egyeztetési dokumentáció 3 – 3 példány, illetve az államigazgatási 
  egyeztetési eljáráshoz szükséges papír vagy cd másolat, 
 - 3 példány jóváhagyott tervdokumentáció a település részére, megfelelő példányszámú 

 tervdokumentáció digitális adathordozón az egyeztetésben résztvevő szervek részére. 
 
Pénzügyi ütemezés: 
 

- egyeztetési tervdokumentáció egyeztető tárgyalásra küldésekor: 600.000,-ft  
- jóváhagyási tervdokumentáció átadásakor:    200.000,-ft  

       ----------------------------------- 
 
összesen:        800.000,-ft 
  

 
Fizetési határidő a számla keltétől számított 8 nap átutalással. 
 
 
Amennyiben az államigazgatási szervek tervegyeztetés során környezeti hatásvizsgálat, helyi 
értékvédelmi vizsgálat, kulturális örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését, vagy szakági 
tervezők bevonását írják elő, akkor fenti szakági munkarészek költségei a költségviselőt 
terhelik. 
 
A településrendezési terv módosítása tartalmazza az egyeztető tárgyaláson történő részvételt, 
településrendezési terv véleményezésére történő előkészítést, a településrendezéssel 
kapcsolatos Képviselő-testületi üléseken történő részvételt, amennyiben szükséges, továbbá 
az esetleges lakossági fórumon történő tervismertetést, és a jóváhagyó képviselőtestületi 
ülésen történő részvételt. 
A szerződés nem tartalmazza az esetleges időközbeni újabb fejlesztési elképzelések 
tervezését. 
 
 
Jelen melléklet a 13/2019. számú tervezési szerződés elválaszthatatlan része. 
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Zagyvarékas, 2019. ....      Szolnok,  2019....... 

 
 
 

 
 
 

 
---------------------------     ------------------------------------- 

  Megrendelő          Vállalkozó 
 

 
 

 
     Zagyvarékas,  2019.......... 
 
 
 
 
 
 
 
    -------------------------------------------- 
     Költségviselő 
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Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő – Testületének  
………. / 2019. (……….) 

határozata Zagyvarékas község településszerkezeti tervéről  
 
 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő Testülete Zagyvarékas Község 
közigazgatási területére vonatkozóan meghozza a község településszerkezeti tervéről szóló 
határozatát, melynek 1.a. mellékletea TSZ – 1 településszerkezeti terv, 1.b. melléklete a TSZ 
– 2 településszerkezeti terv, 1.c. melléklete a TSZ – 3 településszerkezeti terv, 2. melléklete a 
településszerkezeti terv leírás, 3. melléklete változások leírása, 4. melléklete a település 
területi mérlege, 5. melléklete a területrendezési tervvel való összhang igazolása, 6. melléklete 
biológiai aktivitásérték számítás eredménye. 
 
 
 
 
Fenti határozat 2019. ……………….. hó ………. napján lép hatályba. 
 
 
 
 
 
2019. év ……………….. hó ………. nap 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………….   …………………………………. 
polgármester      jegyző 
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2. melléklet a……………………… Képviselő – testületi határozathoz 
 
 
TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS 
 
Bevezetés 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017 -ben döntött, hogy a 
megváltozott fejlesztési elképzelések, a település közigazgatási szerepköre és jogszabályi 
változások miatt új településrendezési tervet készíttet.  
 
A településrendezési terv eljárásrendjében és tartalmában is a  Kormány 314/2012. (XI.8.)  a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 
szóló Kormányrendelete alapján készült. A településszerkezeti terv feladata, hogy a 
településfejlesztési koncepcióban rögzített stratégiai célok összhangját biztosítsa. Ennek 
megfelelően az alábbi célok elérését segítse elő: 
 
 - Népesség megtartás, népesség növelés 
 - Munkahely teremtés 
 - Vállalkozások ösztönzése  
 - Mezőgazdasági telephelyek korszerűsítése, bővítése 
 - Mezőgazdasági termőterületek fenntartása 
 - Megfelelő életminőségű élettér 
 - Közterületek fejlesztése, zöldterületek fenntartása 
 - Zöldfelület rehabilitáció 
 - Idegenforgalmi, turisztikai fejlesztés 
 
 
A célok eléréséhez a településszerkezeti terv a következőket határozza meg: 
 
 - a település távlati területfelhasználását 
 - infrastruktúra hálózat fejlesztését 
 - települési arculat megőrzése és minőségi fejlesztése 
 - a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmét és fejlesztését 
 
Zagyvarékas Község településszerkezetét több strukturális elem is jellemzi 
 
 - védett természeti területek 
 - Zagyva folyó 
 - nagy kiterjedésű, jó minőségű, művelt mezőgazdasági területek 
 - korszerű, működő állattartó telepek 
 - mezőgazdasági telephelyek 
 - külterületi revitalizálandó iparterület 

- gazdasági területek 
 - főbb utak 
 - öntözőcsatornák 
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1. Területfelhasználás 
 
 
1.1. Területi hatály, településszerkezet 
 
A tervezési terület Zagyvarékas Község teljes közigazgatási területére kiterjed. 
 
A közigazgatási területet határolja: 
 
 
 - Északon:  Szászberek 
 - Észak - keleten:  Besenyszög 
 - Keleten:  Szolnok 
 - Délen:  Abony 
 - Nyugaton:  Újszász 
 
 

 
 Közút:  Meghatározó a 32. számú főút Szolnok– Hatvan 

viszonylatban, a 32135. jelű bekötőút és a 31331 jelű állomáshoz vezető 
út. A közigazgatási területet érinti a tervezett M 8 gyorsforgalmi út. 
 

 Vasút:  Meghatározó a 120.a számú Budapest Keleti – Szolnok – Lökösháza    
kétvágányú villamosított vasútvonal, a 82 számú Hatvan – Szolnok villamosított 
vasútvonal. A közigazgatási területet érinti a tervezett nagysebességű vasút. 

 
 
 Kerékpárút: Tervezett kerékpárút a Zagyva töltésén, továbbá helyi kerékpárút a két 

településrész között és tervezett országos kerékpárút a 32. sz. főút mellett. 
 
 Vízfolyás:  A település közigazgatási területét érintő folyó a Zagyva, valamint  

jelentősebb bel és csapadékvíz elvezető csatornák. 
 

 Térségi jelentőségű közművezeték:  A közigazgatási területen a közvetlen villamos 
energia ellátást 22 kV -os villamos légvezetékhálózat biztosítja.  

 
 
Településszerkezet: 
 
A településközpont kialakítása 1887-ben kezdődött el. Ekkor mérették ki a községi és 
felekezeti célokat szolgáló beltelkeket és alakították ki a főteret, az úgynevezett „Piacteret”. A 
községközpont végleges kialakítása azonban még sokáig váratott magára. A település 
szerkezetére jellemző, hogy a főtér, mely  a település fő utcájának, a Rákóczi útnak a 
kiszélesedése, szabályos téglalap alakú, a település utcái pedig mérnöki tervek szerint 
kiosztott, szabályos utcák. A szabályos utcák azonban méretükben különböző tömböket 
kereteznek, így a telkek méret alapján változatosak, egyaránt megtalálhatók az elaprózódott 
kisméretű telkek és a gazdálkodásra alkalmas nagy telkek is. 
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1.2. Közigazgatási határ-, belterületi határmódosítás 
 
 
Zagyvarékas község közigazgatási határán változtatás nem tervezett. Belterületi 
határmódosítás, belterületbe vonás nem tervezett, a kijelölt területfelhasználási változások 
nem járnak belterületbe vonással. 
 
 
1.3. Beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt területek besorolása 
 
 
Zagyvarékas község közigazgatási területe beépítésre szánt, és beépítésre nem szánt 
területekre tagozódik. 
 
Beépítésre szánt területek javarészt a település belterületén, valamint a külterület több pontján 
- jellemzően a  majorok, melyek gazdasági területek vagy mezőgazdasági üzemi területek, 
illetve iparterület - találhatók. 
 
A településen a beépítésre szánt területeket a TSZ – 1 jelű tervlap (1.a. melléklet), TSZ – 2 
jelű tervlap (1.b. melléklet), és a TSZ – 3 jelű tervlap (1.c. melléklet) állapítja meg. 
A beépítésre szánt területek túlnyomó része a település belterületén helyezkedik el, ezeket 
jellemzően településközpont vegyes terület, lakóterület (falusias, kisvárosias), kereskedelmi – 
szolgáltató gazdasági terület, továbbá különleges terület területfelhasználási kategóriákba 
sorolja a terv. 
 
 
A külterületen lévő beépítésre szánt területek az alábbiak: 
 

-   Különleges mezőgazdasági üzemi terület 
-   Ipari és kereskedelmi szolgáltató gazdasági területek 

 
Változó besorolású (új beépítésre szánt ) területek: 
 

- általános mezőgazdasági területből, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 
 
Változó besorolású (beépítésre nem szánt ) területek: 
 

- kijelölt kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület visszaminősítése általános 
mezőgazdasági területre 

- kijelölt ipari gazdasági terület visszaminősítése általános mezőgazdasági területre 
 
Változó besorolású (kategóriájukon belül átminősülő) területek: 
 

- településközpont vegyes területből, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 
- különleges hulladéklerakó területből, különleges beépítésre nem szánt megújuló 

energiahasznosítási terület 
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A jogszabályharmonizáció és tényleges területhasználat szerinti változó területeket az 1.4. 
fejezet tartalmazza. 
 
 
 
1.4. Változó területfelhasználás területkimutatása 
 
 

Változó területfelhasználás Terület (m2 / ha) 
 

Változó besorolású (új beépítésre szánt terület kijelölésével érintett) területek 
 

Általános mezőgazdasági területből – kereskedelmi, szolgáltató, 
gazdasági terület 

~  110 900m2 (11,09ha) 

 
Változó besorolású (beépítésre nem szánt területté minősítés) területek 

 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből – általános 

mezőgazdasági terület 
~  303 929m2 (30,39ha) 

 
 

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek 
 

Településközpont vegyes területből – kereskedelmi, szolgáltató, 
gazdasági terület 

~  2 365m2 (0,24ha) 

Különleges beépítésre nem szánt hulladéklerakó területből– 
különleges, beépítésre nem szánt, megújuló energiahasznosítási 

terület 

~  14 481 m2 (1,44ha) 

  
Mindösszesen: ~431 675m2( 43,17ha) 

 
Jogszabályharmonizáció és tényleges területhasználat szerinti változó területek 
területkimutatása 
 
 
 

Változó területfelhasználás Terület (m2 / ha) 
 

Változó besorolású (új beépítésre szánt terület kijelölésével érintett) területek 
 

Zöldterületből – településközpont vegyes terület ~  1 312m2 (0,13ha) 
 
 

Változó besorolású (beépítésre nem szánt területté minősítés) területek 
 

Ipari gazdasági területből – vízgazdálkodási terület ~  39 147m2 (3, 91ha) 
Ipari gazdasági területből – általános mezőgazdasági terület ~ 913 073 m2 (91,3073ha) 

Településközpont vegyes területből - Zöldterület ~  2 375m2 (0,24ha) 
Általános mezőgazdasági területből – különleges mezőgazdasági 

üzemi terület 
~  169 396m2 (16,94ha) 

 
 

Változó besorolású (kategóriájukon belőli átminősülő) területek 
 

Falusias lakóterületből – kisvárosias lakóterület ~ 49 881  m2 (4,99ha) 
Településközpont vegyes területből– kisvárosias lakóterület ~ 16 487  m2 (1, 65ha) 
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből – különleges 

mezőgazdasági üzemi terület 
~ 68 799  m2 (6,88ha) 

Ipari, gazdasági területből – Különleges mezőgazdasági üzemi 
terület 

~ 62 713 m2 (6,27ha) 
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Településközpont vegyes területből – különleges vízmű terület ~ 2 377 m2 (0,23ha) 
Általános mezőgazdasági területből – közúti közlekedési terület ~ 30 000 m2 (3,00ha) 
Általános mezőgazdasági területből – kötöttpályás közlekedési 

terület 
~ 17 300 m2 (1,73ha) 

Vízgazdálkodási területből – védelmi erdőterület ~ 601 578 m2 (60,16ha) 
Gazdasági erdőterületből – általános mezőgazdasági terület ~ 27 343 m2 (2,73ha) 

Vízgazdálkodási területből – általános mezőgazdasági terület ~ 1 303 751 m2 (130,37ha) 
Vízgazdálkodási területből – Különleges beépítésre nem szánt 

temető terület  
~ 96 600 m2 (9,66ha) 

Vízgazdálkodási területből – Különleges beépítésre nem szánt 
sportpálya terület  

~ 15 246 m2 (1,52ha) 

Vízgazdálkodási területből – Különleges beépítésre nem szánt 
vásártér terület 

~ 22 706 m2 (2,27ha) 

 
 
1.5. Közterületek 
 
A közterületeket a TSZ-1, TSZ-2, TSZ -3  jelű tervlapok (1.a., 1.b., 1.c. mellékletek) 
határozzák meg, ezek rendeltetésük szerint: közpark, közút- és tér. 
 
 A közterület fejlesztéssel kapcsolatos igényeketa fejlesztési koncepció 1. A közlekedési 

infrastruktúra fejlesztése pontja támasztja alá. 
 

 
 
1.6.Területfelhasználási módok –beépítési sűrűség (m2/m2) 
 
 
A település területén sajátos építési használata szerint a szerkezeti terv az alábbi 
területfelhasználási módokat különbözteti meg: 
 
 
Beépítésre szánt: 
 
- Falusias lakóterület sz = 0,4 
 
Zagyvarékas belterületének zöme és a Vasúti Újtelep lakóterülete ebbe a területfelhasználási 
kategóriába tartoznak. 
Közművesítettségi mértéke: teljes. 
 
 
 
 
- Kisvárosias lakóterület sz = 0,6 
 
A település központja melletti, kistelkes, történelmileg kialakult tömbök területe. 
Közművesítettségi mértéke: teljes. 
 
 
- Településközpont, vegyes terület sz = 1,2 
 
Zagyvarékas központi, intézményeket és lakóterületeket is magában foglaló intenzívebb 
beépítésű településrészei tartoznak ebbe a területfelhasználási kategóriába. 
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- kereskedelmi – szolgáltató gazdasági terület sz = 1,4 
 
Szolgáltatási, kereskedelmi célokat ellátó vállalkozások területe a belterületen, valamint 
tervezett gazdasági terület a külterületen. 
Közművesítettségi mértéke: teljes 
 
 
- ipari gazdasági terület sz = 1,5 
 
A külterületen lévő iparterület. 
Közművesítettségimértéke:  részleges 
 
 
 
- különleges területek: 
 
 
 
Az alábbi tervezési területek a rájuk gyakorolt környezeti hatások miatt védelemre szorulnak:   
 
- vízmű terület 
Meglévő települési vízmű 
Közművesítettség mértéke: teljes 
 
Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – azok 
környezetei szorulnak védelemre: 
 
- mezőgazdasági üzemi terület sz=0,6 
A külterületen lévő állattartó és mezőgazdasághoz kapcsolódó gazdálkodó telep területe. 
Közművesítettség mértéke: részleges 
 
- vízgazdálkodási (gátőrtelep, csatornaőrház) terület sz=0,4 
A külterületen lévő gátőrház területe. 
Közművesítettség mértéke: részleges 
 
- szennyvíztisztító telep (ipari szennyvíztisztító) terület sz=0,4 
A külterületen lévő szennyvíztiszító (ipari) területe. 
Közművesítettség mértéke: teljes 
 
 
 
Beépítésre nem szánt területek: 
 
- különleges terület 
 
Az alábbi tervezési területek a rájuk gyakorolt környezeti hatások miatt védelemre szorulnak:   
 
- sport terület 
Meglévő települési sportpálya 
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Közművesítettség mértéke: részleges 
 
 
- temető területe  
A külterületen meglévő temető és kegyeleti park területe 
Közművesítettség mértéke: hiányos 
 
Az alábbi különleges területek esetében - a környezetükre gyakorolt hatásuk miatt – azok 
környezetei szorulnak védelemre: 
 

- vásártér területe 
 
A külterületen meglévő vásártér területe 
Közművesítettség mértéke: hiányos 
 
 
- közúti közlekedési terület   
 
Meglévő 32. számú országos főút Szolnok – Hatvan viszonylatban. 
Tervezett  M – 8 gyorsforgalmi út 
 
 Magasabbrendű tervek alapján  M- 8 gyorsforgalmi út nyomvonala tervezett. 

 
- kerékpáros közlekedési terület   
 
Tervezett turisztikai kerékpárút a Zagyva folyó töltésén, és tervezett helyi jelentőségű 
kerékpárút  a 32. számú főút – 31331 jelű út – 32135 jelű út körforgalmú csomópontjától a 
32135 jelű út mellett, majd a Külső - Rákóczi utca burkolatában halad a  kerékpáros 
nyomszakasz a belterületi határigmeglévő utak mellett, továbbá tervezett országos kerékpárút 
a 32. számú főút mellett. 
 
 Településfejlesztési koncepcióval összhangban helyi jelentőségű, az MTRT – vel 

összhangban turisztikai és országos kerékpárút  tervezett. 
 
- zöldterület  
 
A település belterületén található meglévő közpark területek.  
 
 Zöldfelület rehabilitáció  tervezett. 

 
 
- erdőterület  
 
A külterületen a Zagyva hullámterén lévő védelmi erdőterület és a külterületen lévő kisebb 
kiterjedésű gazdasági erdőterület. 
 
- általános mezőgazdasági terület  
 
Általános mezőgazdasági szántó területek és kisebb kiterjedésű legelő, gyep hasznosítású 
területek a külterületen.  
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- vízgazdálkodási terület  
 
A település közigazgatási területén a Zagyva folyó és a jelentősebb belvízelvezető csatornák, 
és egyéb vízfelületek területe.  
 
2. Tájrendezés és természetvédelem 
 
Zagyvarékas község Jász-Nagykun-Szolnok megye középső részén a megyeszékhelyhez 
közel, annak északi szomszédságában fekszik, a Zagyva jobb partján. Megközelíthető a 
Szolnok-Jászberény közötti 32. számú főközlekedési útvonalon, és az Újszász-Szolnok 
vasútvonalon, melyek áthaladnak a település igazgatási területén.  A község külterülete 
északról és nyugatról Újszásszal, észak-északkeletről Szászberekkel, keletről Besenyszöggel 
határos. Déli irányban a megyeszékhellyel, délnyugatról a Pest megyei Abony városával 
szomszédos. 
 

Jelenlegi táji megjelenés, tájképi jellegzetesség 
 
Zagyvarékas határára a „szétdaraboltság” a legjellemzőbb. A tagoltságot természetes, és 
mesterséges, vonalas táji elemek a Zagyva folyó, az országos közút, a vasútvonal, 
belvízelvezető csatornák okozzák. Zagyvarékas lakott területe árvízmentes, enyhe 
kiemelkedésű vonulatokon, a Zagyva magas partján védgátakkal körbevett település. A 
történelmi község határát a szabályozott medrű Zagyva-folyó és ártere veszi körbe. Az 
vasútvonal kiépítését követő újabb lakóterület a községközponttól 4 km-re délnyugati 
irányban található. A két településrészt összekötő út keresztezi az északnyugat-délkelet irányú 
32 számú főközlekedési utat, amivel szinte párhuzamosan pár száz méterre halad a fővárost a 
megyeszékhellyel összekötő vasúti sínpár.  
A település közigazgatási területét észak-dél irányban szeli ketté a Zagyva folyó üde 
füzesekkel, nyárfákkal, (helyenként korosabb sötétebb lombú, magas kőris, néhol kocsányos 
tölgy csoportokkal) tarkított füves hullámtere és a folyót kísérő magas, határozott vonalú 
vízügyi védmű. Az erősen kanyargó folyó mederépítő és partromboló munkája jellegzetes 
nyomokat hagyott a közvetlen környezetén. A település külterületének felszínét, mozaikos táji 
látványát az összefüggő, nagy szántóföldi művelésű területek foglalják végül egységbe. 
Jellegzetes táji elem a kertgazdasági tájra jellemző telepített növényzet, a gyümölcsösök 
rendezett növénysorai. A község táji megjelenését az utak és belvízelvezető csatornák menti 
fásítások, természetközeli fás szárú társulások, kisebb-nagyobb kiterjedésű mezőgazdasági 
majorok, állattartó telepek és volt feldolgozó üzem épülettömbjei teszik változatosabbá. 
Zagyvarékas határában a folyószabályozásánál keletkezett tájsebek (kubikgödrök) és a falu 
építését szolgáló anyagnyerő helyek mentén kialakult jellegzetes, ligetes növény-együttesek is 
színesítik a tájképet. A település külterületének táji látványa ötvözi a természetes 
társulásokban előforduló fafajok és a kerti körülményekhez nemesített „tájidegen” fafajok 
egymásmellettiségét. 
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 Tervezett tájhasználati változások 
 
A XX. század második felére jellemző (a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett) változások: 
a mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, iparosodás és a közlekedés, szállítás 
megnövekedése, úthálózat fejlesztése, mind nyomon követhető a települést környező táj 
jelenlegi szerkezetében, tájhasználatában, táji látványában. 
A fentieken kívül a település mai tájhasználatát meghatározza a gazdasági és közlekedési 
környezet, a szomszédos települések (Szolnok, Újszász) iparfejlesztései, 
természetvédelemhez szorosan kötődő, természeti értékekben változatos táji környezet 
(Zagyva ártere), a  folyó és annak mentén lévő természetes és mesterséges növénytársulások), 
és az itt élő állatvilág. 
A magasabbrendű területrendezési eszközökhöz is igazodóan a településfejlesztési 
koncepciójelöl ki atervezett tájhasználati változásokat. Ezek a település komplett 
tájhasználatához a környezettudatos gazdálkodáshoz, vízgazdálkodáshoz, megújuló energia 
többcélú felhasználásához, ipari-gazdasági területek revitalizációjához, új munkahelyek 
létesítéséhez, (logisztikai központ), térségi turisztikai célú fejlesztésekhez és a község 
zöldfelületi rendszerének megújításához, a településkép előnyös változtatásához köthetőek.A 
rendezési terv időszakára szóló tájhasználati változások a község külterületének és 
belterületének terület-felhasználását egyaránt befolyásolják.  
 
Külterületen: 

1.  Ipari –gazdasági terület revitalizációja (08/2, 08/3 hrsz.)a32145. számúút mentén a 
volt baromfifeldolgozó üzem területén tervezett, 

2. A község belterülete mellett húzódó Zagyva-folyó település felöli oldalán található gát 
töltésfejlesztése,(04/3, 072/10, 071/2 hrsz.) 

3. A 32. számú országos közút és a település lakott területeit összekötő úthozis 
kapcsolódó logisztikai célú gazdasági-kereskedelmi terület-fejlesztés(083/9,10,11,12, 
084/1,4  hrsz.) 

4. Tervezett országos kerékpárúta  32. számú főút mellett éstervezett turisztikai 
kerékpárúta Zagyva árvízvédelmi töltésén 

5. Tervezett megújuló energiahasznosítási (napelempark) terület a volt hulladéklerakó 
területén. 

 
Belterületen: 

1. szociális főzőkonyha kialakítása,(462/4 hrsz.) 
2. településközpont zöldfelületi fejlesztése, zöldfelület rehabilitáció pihenőpark 

létesítésével, a meglévő zöldfelületi elemek fejlesztésével( 1., 2.  hrsz.) 
3. tervezett intézményi zöldfelületi elem, bölcsőde korszerűsítése, kertrendezése (7. hrsz.) 
4. tervezett intézményi zöldfelületi elem, óvoda felújítás és bővítés, kertrendezéssel (173 

hrsz.) 
5. tervezett új községi piaclétesítése, kialakítása (464 hrsz.), 
6. rekreációs célú tájhasználat fejlesztés, a meglévőszabadidőparka Zagyva 

kanyarulatában lévő természetközeli területen (Kisszög 0125/1,2 hrsz.) 
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7. megújuló energiát felhasználóintézményi zöldfelületi elem energetikai fejlesztése 
(Idősek Klubja 12/2 hrsz.) 

8. megújuló energiát felhasználó intézmény-fejlesztés (Polgármesteri Hivatal 
tervezettenergetikai fejlesztése (715/3 hrsz.). 

9. az utak, utcák korszerűsítésével együtt tervezett belterületi utak melletti zöldsáv 
fejlesztése,  

10. Kerékpárút a 32. számú főút – 31331 jelű út – 32135 jelű út körforgalmú 
csomópontjától a 32135 jelű út mellett, majd a Külső - Rákóczi utca burkolatában 
halad a  kerékpáros nyomszakasz a belterületi határigmeglévő utak mellett. 

 
A fenti célul kitűzött tájhasználat változások a környezettudatosság igényével, a megújuló 
energia felhasználásának lehetőségét, racionális használatának figyelembevétele mellett a 
települési lakókörnyezet megújulását, rendezett, közcélra hasznosított zöldfelületek 
létesítését, a meglévő közparkok korszerűsítését jelenti. Az úthálózat fejlesztésével-építésével 
a tervezett rekreációs célú területfejlesztések megközelíthetősége, használata biztosítható. A 
község elérhetősége az idegenforgalom, a turizmus, és a gazdasági tájhasználat bővülésével a 
településen élők életszintvonalának emelkedését jelentheti, emellett komfortosabb, 
korszerűbb, élhetőbb településsé újul Zagyvarékas.  
 
 
 
Természetvédelem 
 
Zagyvarékas határa a 14/2010 (V.11.) KvVM rendelet értelmében területileg illetékes 
természetvédelmi hatósága a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság. 
A település igazgatási területén nemzeti parki terület nincs, azonban országos jelentőségű 
természetvédelmi terület található.Az OTrT szerint és a megyei szintű területrendezési 
tervben foglaltak alapján a község igazgatási területe a védett természeti terület övezetébe 
(Zagyva-folyó és ártere), sorolt. A természeti terület teljes egészében az országos ökológiai 
hálózathoz tartozik, ökológiai folyosóként van nyilvántartva.  
A természetvédelmi hatóság tájékoztatása szerint hatályos jogszabály alapján nincs országos 
természetvédelmi oltalom alatt álló terület, földrészlet Zagyvarékason, valamint nem részei a  
Natura 2000 hálózatnak sem. Természetvédelmi oltalomra kijelölt, tervezett területek azonban 
igen: országos védelemre tervezett terület vizes élőhelyekkel, ligeterdő társulásokkal 208 ha 
területen. A településen külön jogszabállyal védett, országos jelentőségű természetvédelmi 
oltalom alatt álló terület a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzethez tartózóZagyva-folyó és 
ártere.(A Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzeta 2/1978. OKTH határozattal jött létre. A védettség 
fenntartásáról az 59/2007. (X.18.) KvVM rendelet rendelkezik.) 
 
Zagyvarékas igazgatási területén a Hortobágyi Nemzeti Park nyilvántartása szerint a 
következő, kijelölt hrsz.-ú területeket érinti a tervezett természetvédelmi terület: 

02/1, 02/2, 03/1a, 03/1b, 03/2, 03/3, 04/1, 04/2, 04/3, 071/1, 071/2, 072/1, 
072/3, 073, 074, 075, 076, 077/1, 077/2, 0107/a, 0107/b, 0108, 0109, 0110, 0111/1, 
0111/2, 0111/3a, 0111/3b, 0111/3c, 0114/1, 0114/3, 0114/4, 0115/1, 0115/2, 0118, 
0119,0120/1, 0121, 0122, 0123, 0124/a, 0124/b, 0124/c, 0124/d, 0125/a, 0125/b, 
0125/c, 0125/d, 0125/f, 0126 
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A Zagyva folyó hullámterén tervezett természetvédelmi területi bővítés csatlakozna a Szolnok 
külterületén lévő Alsó-Zagyva hullámtere (HUHN20089), kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési területhez, melynek határa a Zagyvarékas határával esik egybe, illetve a 
szászbereki oldalon Zagyva kanyarulatábantalálható, már védelem alatt álló Bogárzó  
területhez. 
 A természetvédelem alatt álló területek határait a TJ – 1tervlapon tüntettük fel. 
 
Ide vonatkozó jogszabály még a 13/2001. (V. 9.) KöM rendeleta védett és a fokozottan védett 
növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai 
Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről, és 
az 1996, évi LIII. Törvény a természet védelméről. 
Ex-lege (a tövény erejénél fogva) védett területek 
Kunhalmok 
A kunhalom gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok), tellek (lakódombok), 
őrhalmok és határhalmok a Természetvédelmi Törvény(1996. évi LIII. Törvény28. § (4) 
bekezdése alapján országos jelentőségű védett természeti területnek minősülnek)hatályba 
lépése (1997. január 1.) óta védettek, a kunhalom fogalom meghatározása a törvény 2003-ban 
történt módosításával: „a kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve 
élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű, amely kimagasodó jellegével 
meghatározó eleme lehet a tájnak”. A kunhalmok tájképi értékkel, élővilág védelmi értékkel 
(a terület természetes állapotára jellemző növénytársulások pl.: löszpusztagyep, a természetes, 
vagy azok különböző mértékben degradált maradványai, valamint az ezekhez kötődő 
állatvilág maradhattak fenn a területükön). A kunhalmok rendkívül sok értékes információt 
rejtenek magukban (természettudományos jelentőség). Geomorfológiai, természetföldrajzi, 
talajtani, paleo-ökológiai, növénytani, állattani, szempontú vizsgálatok lehetősége, 
megismerése és elemzése.  Fentieken kívül a kunhalmok természetesen kultúrtörténeti, 
régészeti, néprajzi stb. jelentőséggel is rendelkeznek, amelyek feltárásával, megőrzésével a 
kulturális örökségvédelem szakterülete foglalkozik. 
 
Zagyvarékas igazgatási területén található kunhalmok: 

 Sas-halom. 
A település külterületének Újszásszal határos részén a található, nyilvántartott 
kunhalom. Magassága 89,6 m (Bf) 
 Újtelepi-halom  

 A település külterületének Újtelepi részén található 90,7 m (Bf) halom. 
 Ménes-halom 

Határ-halom, a település külterületének Abonnyal szomszédos területén található, 95,7 
m (Bf). 
 Polónyi tanyák halom 

Volt homokbánya területén található régészeti lelőhely, kunhalom, mely 89-95 m (Bf) 
magasságú. 

A fent felsorolt kunhalmok egyben régészeti lelőhelyek is. 
 

Helyi természeti érték – tájvédelem  
Zagyvarékas igazgatási területén elsősorban a Zagyva folyó és a vízfolyások parti sávjának és 
a természetközeli területek (mocsarak, vízállásos területek növényzete, táji látványa, valamint 
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a kialakult természetes élőhelyek, a megtelepedett változatos élővilág jelenti az elsődleges 
természeti értéket.  
Zagyvarékas legfontosabb természeti értékei :  

 Alsó-Zagyva hullámtere (országos védelemre tervezett terület, értékes ligeterdő 
társulásokkal, vizes élőhelyekkel mintegy 208 hektáron.) 

 Nagy-Legelő (A település határában elterülő terület természetközeli állapota 
miatt a természetvédelmi törvényben megfogalmazott „természeti terület” 
besorolásra érdemes.) 

 
Tájrendezési javaslat: 
Tájhasználati szempontból is lényeges a különböző élőhelytípusok (vizes- mocsaras 
környezet, száraz gyepes területek, erdősült területek, stb.) és az ott élő állatok és növények 
élőhelyének megóvása, a biológiai sokféleség fenntartásához, a biodiverzitás megőrzéséhez 
szükséges szabályok, megállapítása, betartatása a település közigazgatási területén. 
A község fejlődése szempontjából lényeges, hogy a még „érintetlen”, természetközeli állapotú 
területekre, élővilágra ható külső tényezők károsító hatását minimalizálják. Ezeknek a 
területeknek a művelésére a gazdálkodók számára, a védett terület kezelője által előírt 
korlátozásoknak megfelelő extenzív, bio- vagy integrált, (környezetkímélő, környezeti 
terhelést csökkentő) gazdálkodás támogatására az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
(2014-2020) is kínál lehetőséget. Ezeknek a lehetőségeknek, megismertetését segítse a 
gazdák, illetve a földhasználók körében az önkormányzat és a falugazdász. 
 
 
 
3. Zöldfelületi rendszer 
 

 
Zagyvarékas közvetlenül a Zagyva folyó mellett, annak jobb partján található. Történeti 
központja zegzugos, keskeny utcákból áll, az ezt körülölelő újabb lakóterület szabályos, 
utcahálózatú. A településmag a hajdani folyómeder magas, partos részén található. 
Zagyvarékas zöldfelületi rendszerét, táji megjelenését meghatározza a településen áthaladó 
utak találkozása, a község határán hosszan elnyúló árvízvédelmi töltés, a jelentős területtel 
rendelkező sportterület, valamint a település szívében létrehozott nagy összefüggő területű 
közpark és az intézmények, temetők növényzete. 
A település igazgatási központja egyben a település zöldfelületi központja is.  Zagyvarékas 
biológiailag aktív felületeinek nagysága jelentős. (növényzettel borított zöldterületek, 
természetközeli ligetes-fás területei, mezőgazdasági használatú kertek, stb.). Lakosságot 
szolgáló, minőségi, kondicionáló zöldfelületek aránya a beépített területekhez és a lakosság 
létszámához mérten megfelelő. Az utóbbi években a település-központok fejlesztésére kiírt 
európai uniós pályázatok hatására a zöldfelületi elemek megújultak (Rákóczi utca mente, 
Szabadság tér), valamint új is létesült (játszótér). Zagyvarékas különálló Vasúti újtelep 
elnevezésű településrészén meghatározó zöldfelületi elem nem található.   
A települési zöldfelületek kertépítészeti kialakításának, fenntartásának minősége, a 
Településrendezési Koncepcióban megfogalmazottak szerint is jelentősen hozzájárul 
település-imázs formálásához, Zagyvarékas „élhetőségének” és turisztikai vonzerejének 
növeléséhez.  
 



13 
 

Tervezett, új zöldfelületi elemek létesítése 
 
Egy település zöldfelületi rendszerét területi és hálózati elemek alkotják. Területi elemek a 
közhasználatú zöldfelületek és a zöldfelületű intézmények és a jelentős zöldfelülettel 
rendelkező intézmények kertjei megjelenésükben, területi nagyságukban, és a község életében 
betöltött szerepükben igen eltérőek. A zöldfelületi rendszer hálózati elemei a település utcái és 
az utcákat kísérő növényzet. A zöldfelület ökológiai szempontból előnyösen módosítja a helyi 
klíma alakulását. Előnyösen befolyásolja a település hő- és vízháztartási viszonyait, valamint 
a levegő-szennyezettséget és a zajhatások mértékét is csökkenti, emellett kedvező 
környezetminőségét biztosítanak a településen élőknek. 
A település zöldfelületi rendszerének hármas funkciója van: ökológiai-, használati érték, és 
vizuális-esztétikai jelentősége van. 

 A település ökológiai adottságai javításának leglényegesebb eszköze a kondicionáló 
hatású ültetett növényzet. A zöldfelületek kedvező környezetminőségét biztosítanak a 
községben élőknek. Előnyösen befolyásolják a helyi klíma alakulását: település hő- és 
vízháztartási viszonyait, valamint a levegő szennyezettségének mértékét és a 
zajhatásokat is csökkentik.  

 A zöldfelületi elemek használati értékét növényekkel igényesen betelepített külső 
terekkel, parkrészekkel növelhetjük. Használati szempontból a zöldfelületek értékét a 
feltöltődést szolgáló kertberendezési tárgyak, (utcabútorok, közvilágítás, ivó-kutak, 
kerti burkolatok, stb.) mennyisége, minősége, elrendezése, valamint a zöldfelületen 
folytatható rekreációs tevékenységek sokfélesége (pihenés, sportolás, játék-
szórakozás, stb.) határozzák meg.  

 A zöldfelületek vizuális, esztétikai hatása, hogy a dekoratív növényzettel borított 
közparkok, közkertek, a fásított utcák hozzájárulnak a kedvező településkép 
kialakításához. Az utcafásítások „zöld folyosói” a község zöldfelületei elemeit fűzik 
egybe, valamint a település területrészeit a szomszédos külterület biológiailag aktív 
felületeivel kapcsolják össze.  

 
Zagyvarékas zöldfelületi elemeinek jelentős része a településközpontban (Rákóczi utca, 
Szabadság tér, Fekete Lajos utca), a településen áthaladó 32135 számú út mentén, illetve a 
község belterületével szomszédos külterületén találhatók. 
A kondicionáló hatásúközhasználatú zöldfelületek: az intenzíven fenntartott közparkok, 
közkertek területe (Szabadság tér parkja). A korlátozottan közhasználatú települési szintű 
zöldfelületi elemek sportterület és a temetők zöldfelülete.Korlátozottan közhasználatú 
zöldfelületi elemek a közintézmények zöldfelületei(községháza, iskola- és óvodakert, orvosi 
rendelő kertje, és az egyházi épületeket körbeölelő növényzet), valamint az egyéb zöldterület, 
(véderdő, helyi természetvédelmi terület). 
A belterületi utakat kísérő zöldsáv, a nagy telekméretű ingatlanok kertjei, a zöldfelületi 
rendszer különleges elemeit jelentik. 
A zöldfelületi elemeket jelentőségük (közhasználatuk, elhelyezkedésük), kialakításuk és 
növényzetük minősége, valamint a terület fenntartás gyakorisága, a zöldterület nagysága 
alapján rangsorolva az alábbiak: 

 Az elsődlegesen kondicionáló célú, közhasználatú zöldfelületek: az intenzíven 
fenntartott közparkok, közkertek területe (Szabadság tér parkja) 
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 Korlátozottan közhasználatú zöldfelületi elemek az intézmények zöldfelületei: 
iskolakert, óvodakert, és a temetőkert, sportpályaterülete.  

 A zöldfelületi rendszerkülönleges elemei: a belterületi utakat kísérő széles zöldsávok, 
az ingatlanok kertjei.„Látvány-elemként” megjelennek még a vízpartot kísérő galéria 
erdő jellegű növénytársulások is. (Zagyva hullámtere) 
 

Tervezett, új zöldfelületi elemek létesítése 
A különböző rendeltetésű, eltérő használatú új zöldfelületi elemek kialakítása a tájhasználati 
változásokban felsorolt elsősorban zöldfelület minőségi fejlesztés, másodsorban turisztikai és 
idegenforgalmi területfejlesztéssel, rekreációval összefüggő zöldfelületi fejlesztéseket jelenti 
(szabadidős elfoglaltságot nyújtó területek környezetének tervezett fejlesztése, kerékpárút és 
az ökopark-i tanösvény kialakítása). A településképet kedvezően befolyásoló zöldfelületi 
elemeket is létrehozó fejlesztések (településközpont és az Újtelepi rész egységes zöldfelületi 
fejlesztése, utcafásítások, stb.).  
 

1. Közhasználatú közpark, közkert létesítése: 
 Újtelepi rész zöldfelület fejlesztése 

A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak szerint a települési zöldfelületi 
élettér-fejlesztéshez tartozik. Az Újtelepi részen,a széles utcán egységes kialakítású, 
valamint növény-felhasználású közterület-fejlesztés tervezett. 

Fejlesztési javaslat:  
Kertépítészeti eszközök felhasználásával a tervezetten szabadidős tevékenységet is 
nyújtó területek,gyalogút, valamint szabadtéri közösségi funkciójú kisebb, gyepes, 
szabadtéri közösségi terület és a pihenést, rekreációt szolgáló környezet 
kialakításaegymás zavarása nélkül is megvalósítható. A közterület zöldfelületi 
kialakítását részletes környezetrendezési, kertépítészeti (növénytelepítési) terv 
készítése előzze meg. Javasoljuk továbbá, hogy az elképzelésnek megfelelően a 
jelenlegi ligetes-erdősült területrészek váljanak a kialakítandó zöldfelület növény 
együttesének szerves részévé.  

 
 

2. Közhasználatú, rekreációs célú és a természetjáró turizmushoz köthető 
területfejlesztéshez kapcsolódó zöldfelületi elem kialakítása: 

 Zagyva Ökopark kialakítása(Belterületi tájhasználati fejlesztés 6. helyszín.) és 
tanösvény kialakítása  

Fejlesztési javaslat:  
Az ökoparkot és a tanösvényt kiszolgáló létesítmények építésével (idevezető út, 
parkolóhelyek, padok, kilátó és megfigyelőhelyek, ismertető táblák, esőbeállók, stb. 
létesítésével) környezetkímélő komfort megteremtése a cél. Javaslat, hogya fenti 
kertberendezési tárgyak az itt élő fauna zavartalan megfigyelését lehetővé tegyék, 
valamint természetes alapanyagú, és a környezethez is igazodó kialakításúak legyenek. 
A tanösvény zöldfelületi fejlesztéseit tájépítész közreműködésével, az érintett szakági 
tervezők (építész, vízügyi és természetvédelmi szakember, közműtervező, energetikus, 
stb.) bevonásával részletes környezetrendezési terv, közterület rendezési 
(kertépítészeti-növénytelepítési) terv készítése előzze meg. A tervezés és a 
megvalósítás során is figyelembe kell venni a természetvédelmi (KTTK, Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatósága) és a vízügyi hatóságok (KÖTIVIZIG) területüket érintő 
előírásait. Célszerű az érintett hatóságokkal együttműködve kialakítani a tervezet 
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területfejlesztést. A zöldfelület fejlesztésénél tekintettel kell lenni az ökológiai folyosó 
övezetének területére és az ittlévő élőhelyek megtartására is. 

 

 

 

 

Meglévő zöldfelületi elemek fejlesztésének lehetőségei 
Kertépítészeti eszközökkel történő minőségi fejlesztés 
A meglévő, közhasználatú zöldterületeken funkcióváltással, jelentős zöldfelületű intézmények 
esetében átgondolt kertépítéssel, növénytelepítéssel, minőségi változás érhető el. Mindezek 
gyakori fenntartással és kertépítészeti eszközök alkalmazásával (szükséges tereprendezés, 
leendő használattól függő minőségű és területű burkolatépítés, kertberendezési tárgyak 
világítótestek-kandeláberek, padok, hulladékgyűjtő edények, ismertető és hirdetőtáblák, 
virágládák elhelyezése), valamint környezethez igazodó és a fenntartás tervezett gyakorisága 
szerint válogatott (extenzív-intenzív ellátást igénylő), dekoratív növény-együttes telepítésével 
érhetők el. (Településközpont egységes zöldfelületi fejlesztése, óvodakert, iskolakert 
temetőkert fejlesztése) 
 
Kertészeti eszközökkel létrehozható minőségi változás 
A közhasználatú zöldfelületek és a jelentős zöldfelületi intézmények esetében a meglévő 
növényzet fokozott ápolásával, egyes kertrészletek átgondolásával az elöregedett, 
balesetveszélyes növények eltávolításával, a növényállomány „korszerűsítésével”, 
színesítésével, új egyedek ültetésével minőségi változás hozható létre. (sportpálya, 
temetőkertek zöldfelületei) 
 
Korszerű parkfenntartással elérhető minőségi változás 
Az egyéb besorolású zöldterületek, a közhasználattól elzárt, vagy korlátozott közhasználatú 
zöldfelületi elemek minőségi fejlesztését fokozott karbantartással, faápolással, gyakoribb 
növényvédelemmel, talajjavítással és elsősorban rendszeres fenntartással kell elérni. 
(természetközeli területek, stb.) 
 
1.Település szintű közpark 
A településen egy, nagyobb, az egész község lakosságát szolgáló, kertépítészetileg is értékes, 
jelentős közhasználatú, dekoratív növényállományú zöldfelület található. 

 Településközpont és a Katolikus Templomkörnyezete (1., 2. hrsz.)zöldfelületi 
fejlesztése (Belterületi fejlesztések 2. számú területe) 
ASzabadság-térZagyvarékas legjelentősebb, kertépítészetileg is értékes, történetileg 
kialakult közhasználatú zöldfelülete.A település központjában, szabályos kialakítású 
főtér, mely a jelenlegi egészségügyi, kulturális, vallási intézmények vesznek körül. 
(művelődési ház, templom, egészségház, bölcsőde, orvosi rendelő, stb.) A tér 
jellegzetessége a kerti kialakítás módja, és az ültetett növények faja, és kora. 
Gyöngykavics és helyenként betonelem burkolatú sétánnyal fűzték látványos, 
zöldfelületi egységgé a különböző emlékhelyek, kegyeleti szobrok, kőkeresztek egyedi 
kialakítású mikrokörnyezetét. (A katolikus templom előtti kegyeleti helyek, és 
Nepomuki Szent János szobra, a világháborúk elesettjeire emlékeztető szobrok, 
emlékművek). A XX század második felének kertkultúráját tükrözi sétány 
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vonalvezetése, a pihenőhelyek kialakítása, padok elhelyezése. A tér utcával határos 
részén a közintézmények miatt létesített aszfaltfelületű, tágas parkoló az ideérkezők 
kényelmét szolgálja. 
Értékes fafajú és cserjefajú a központi tér növényállománya. Az idősebb 
vadgesztenyefák alatt nyáron kellemes hűsölni. A közelmúlt környezet-alakítását 
láttatja az emlékművek körüli ünnepélyességet sugalló, oszlopos és elfekvő 
örökzöldekkel határolt teresedés. Igényes az örökzöldekkel „tarkított” és évelőkkel, 
valamint az egynyári kiültetéssel színesített tér gyepfelülete és a tér körül a felújított 
gyalogutak burkolata.  
Templomkert a Szabadság tér térrel egybefüggő zöldfelület, amit a főtér gazdag 
fásszárú növényzete határoz meg. A Szent Imre tiszteletére felszentelt templom kertje 
egyszerű füves terület. A közelmúltban létesített betonelem burkolatú sétány, 
ülőhelyek és a parkolóhelyek biztosítják a kényelmet. 

Fejlesztési javaslat:  
A településfejlesztési koncepciónak megfelelően javasoljuk, hogy az egységes 
kialakítású, korszerű, a településre jellemző stílusú, (a már kész terveket fokozatosan 
megvalósítva) jöjjön létre a község központi zöldfelülete. Ennek keretében a jelenlegi 
park térszerkezetét átláthatóbbá tévő, nagyobb burkolt felületek (emlékművek 
környezete). Célszerű a közintézmények előtt további parkolóhelyeket és várakozásra 
alkalmas pihenőhelyeket létesíteni, valamint egységes burkolatú akadálymentesített 
gyalogutak építésével körbejárhatóvá tenni a közteret.Az idős, rossz egészségi állapotú 
fák eltávolításával nagyméretű, színes, virágos felületek (egynyári és évelőágyások) 
kialakításával egészíthető ki az igényesen fenntartott gyepfelület, örökzöld 
növénycsoportok egységes zöld megjelenése. Korszerű, a település zöldfelületi 
megjelenésével összhangban lévő utcabútorok, kertberendezési tárgyak elhelyezésével 
a gyalogutak burkolatcseréjével, új gyalogos utak, pihenőhely létesítésével alacsony 
virágos cserjék ültetésével lehet felújítani és használhatóbbá tenni a zöldterületeket. 
Az intézményi bejáratok és a templomépület köré virágzó cserjék, színes évelőágyások 
javasoltak. Mindezt a termőhelyi adottságok, figyelembe vételével, fenntartás 
gyakorisága, minőségealapján célszerű megvalósítani.  

 
 Pihenőkert 

A Bercsényi Miklós utca és az Egység torkolatánál kellemes, közhasználatú 
pihenőhelyet alakítottak ki a várakozók számára a felújított családsegítő szolgálat 
épülete mellett. 

Fejlesztési javaslat: 
Kertépítészeti és kertészeti eszközök használatával kell megvalósítani a zöldfelület 
fejlesztését. A településképet meghatározó utca mentén lévő közterületet átgondolt, 
tervezett növénytelepítéssel, fásítással, további pihenőhely kialakítással, virádos 
felület létesítésével javasolt fejleszteni.  

 
2. Korlátozott közhasználatú zöldfelületi elemek, intézménykertek: 
A korlátozott közhasználatú zöldfelületi elemek időszakos zöldfelületi használatot és 
meghatározott látogatói kört jelentenek.  
 

 Művelődési ház környezete, közparkja a Rákóczi F. utca és a Fekete L. utca 
találkozásánál a Szabadság tér szomszédságában található. A művelődési ház kertjét, 
bejáratát vegyes nyírt cserjesövény (hóbogyó, fagyal, stb.) választja el a Fekete L. 
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úttól. az utca túloldalán szabályos alakú virágágyak, évelőágyak láthatók a gyepben a 
padok szomszédságában. 
A felújított épület előtt korosabb kőrisfák, csörgőfák, a kertben oszlopos örökzöldek a 
hangsúlyos természetes látványelemek. 

Fejlesztési javaslat: 
Kertészeti eszközök használatával kell megvalósítani a zöldfelület fejlesztését. A 
településképet meghatározó utcák kereszteződésében lévő közterületet átgondolt, 
tervezett növénytelepítéssel, fásítással, pihenőhely kialakítással javasolt fejleszteni. 
Célszerű a Szabadság tér felújításával egy időben a művelődési ház környezetét is 
rendezni. 

 
 Játszótér 

Zagyvarékas két korszerűen felszerelt játszótérrel rendelkezik. Az egyik a Deák F. és a 
Fekete L. utca „sarkánál” található. A játszótéren korszerű, természetes anyagokból 
fajátékok: mászóvár, csúszda, homokozó, hinta, rugós játékok) található a nagy gyepes 
területen. A játszótér alacsony fakerítéssel határolt, pihenőpaddal ellátott helyen 
létesült. Az ide ültetett fák még fiatalok így árnyékos hely csak évek múlva lesz itt. A 
másik községi játszóhely a sportcentrum területén létesült. 

Fejlesztési javaslat: 
A játszóhely bővítését követő használatbavételét az üzemeltető a területileg illetékes 
fogyasztóvédelmi felügyelőséget a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez tartozó 
nyilvántartási adatlap szerint köteles tájékoztatni. (A játszótér címe, a játszótéri 
eszközök száma, és az eszközök nyilvántartása). Az üzemeltetőnek Ellenőrzési és 
karbantartási tervet kell készíteni. A rendszeres és éves ellenőrzéseket dokumentálni 
kell. A rendkívüli károkat (játszóeszköz, növényzet) és töréseket azonnal meg kell 
szüntetni, hogy a játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak megfeleljen. 
A játszóhelyen szúrós, mérgező növényi részekkel bíró cserjéket tilos ültetni. 
allergizáló növényeket sem lehet telepíteni. A játszószerek védelmére csak gyermekek 
környezetében alkalmazható festékekkel javasolt a játszószerek felületét kezelni. 
 

 Általános iskola 
A község Damjanich Jánosról elnevezett általános iskolája az Alkotmány utcáról 
nyílik. Az utcán kőrisfák, fiatal tölgyfák sora választják el a járdát az iskolaépület 
fogadóterét és a konyha épület  bejáratát az út burkolatától. Az iskola pihenőpadokkal 
berendezett, sövénnyel körbevett belső udvarán burkolt felületű szabadtéri társalgó 
látható padokkal, árnyas fákkal (nyárfa, juharfa, stb.), ezen kívül gyepes sportpálya 
szolgálja a tanulókat. A település jövőjének záloga az oktatás színvonalának növelése, 
a különböző képzési formák megteremtése. Elérendő cél az iskola épületeinek 
korszerűsítése, és energetikai felújítása, főzőkonyha létesítésével. (belterületi fejlesztés 
1. jelű területe) 

Fejlesztési javaslat:  
Az iskolakertet kertépítészeti eszközök igénybevételével célszerű korszerűsíteni, a 
környezethez jobban illeszkedő fa- és cserjefajú növényzetet telepíteni, úgy, hogy a 
meglévő fák ne sérüljenek, gondozásuk megoldható legyen. A javasolt fejlesztéseket 
az iskolaépületek energiahatékonyságát növelő átépítéseket követően, vagy azokkal 
egy időben szakirányú tervek alapján célszerű kivitelezni. A beavatkozás mértékétől 
függően elég a szakember alkalmazása, vagy komplett kertépítészeti terv szükséges az 
intézménykert zöldfelületi fejlesztéséhez, minőségének megtartásához.  
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A jövőben létesítendő iskolai játszóhelyet a játszóhelyek üzemeltetésére vonatkozó 
előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.  
 

 Óvodakert a településközponthoz közeli óvoda (Égszínkék Óvoda) a Dózsa Gy. térről 
és a Gyimes utcáról is megközelíthető. Már a vakolat színével és rusztikus kerítésével 
is felhívja az arra járó figyelmét. Beljebb tekintve gondozott gyep, hangulatos, 
cserjékkel is elválasztott korcsoportoknak megfelelő kialakítású játszóhelyek láthatók. 
Faragott fajátékok: kombinált mászóka, csúszda, kisház, homokozó, hinták várják a 
gyerekeket. Termetes fák és a kerti filagória nyújt árnyékot a játszóhelyek között. Az 
utcán parkoló, kerékpártároló is található a gondozott, oszlopos örökzöldekkel 
hangsúlyozott bejáratnál. 
A Településfejlesztési koncepcióban megfogalmazottak szerint szükséges az óvoda 
bővítése, az eszközfejlesztése és a játszóudvar folyamatos korszerűsítése, valamint a 
meglévő bölcsőde fejlesztése és fenntartása is kiemelt feladat.(Belterületi fejlesztések 
3. és 4. jelű területei) 
 
 

Fejlesztési javaslat: 
Az intézménykertekben a bővítéseket, korszerűsítéseket követően a meglévő 
növényzetének kiegészítésével, rendszeres ápolásával, a kertberendezési tárgyak 
műszaki állapotának szakszerű ellenőrzésével, cseréjével, a balesetveszélyes, 
elöregedett, növényzet eltávolításával, újak telepítésével megújítható és minőségileg 
fejleszthetők a zöldfelületek. Dekoratív, színes lombú, vagy virágzó kisebb-nagyobb 
termetű fák ültetése javasolt. Korszerű és az európai  és magyar szabványoknak és a 
gondozott korcsoportoknak megfelelő játszószereket, ütéscsillapító burkolatot kell 
telepíteni az óvodakertbe. A növényalkalmazás során figyelembe kell venni az 
idevonatkozó jogszabályban rögzítetteket: balesetveszélyes, szúrós, mérgező növényi 
részekkel rendelkező, allergizáló növények alkalmazásának tilalmát! A játszóhely 
használatbavételét követően az üzemeltető a területileg illetékes fogyasztóvédelmi 
felügyelőséget a 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelethez tartozó nyilvántartási adatlap 
szerint köteles tájékoztatni. (A játszótér címe, a játszótéri eszközök száma, és az 
eszközök nyilvántartása). Az üzemeltetőnek Ellenőrzési és karbantartási tervet kell 
készíteni. A rendszeres és éves ellenőrzéseket dokumentálni kell.A rendkívüli 
károkat (játszóeszköz, növényzet) és töréseket azonnal meg kell szüntetni, hogy a 
játékok biztonsága és használhatósága az előírásoknak megfeleljen. 

 
 Faluház kertje 

Az intézménykertek közé sorolhatjuk még a közelmúltban felújított faluház-tájház 
kertjét. A hagyományoknak megfelelően felújított épület előtt virágos- és 
gyógynövényes ágyások, távolabb a kertben terménytároló góré, fedett szín, és kerekes 
kút is látható. A látogatók számára belső út és a szabadtéri foglalkozások helyeként 
filagória, és ápolt, gyepes felületű pihenőkert található. 

Fejlesztési javaslat: 
A zöldfelület fenntartása az önkormányzat feladatai közé tartozik. Zöldfelületi 
fejlesztése kertészeti eszközökkel és szakszerű fenntartással érhető el. Növényzetének 



19 
 

rendszeres ápolásával, az elöregedő növényzet eltávolításával, újak telepítésével 
minőségileg fejleszthető a zöldfelület. 
 
 

 
 Temetőkertek 

A településöreg temetője, kegyeleti parkja a község külterületén a mentetlen, fátlan, 
gyepes területen található.  A környezetébe simuló temető a hídon túl, a folyó magas 
partján, a Zagyva jelenlegi hullámterén látható. A község felől a Zagyvát kísérő füzes-
nyáras liget határolja. A hajdani temetkezési hely Zagyvarékas gazdagabb múltját 
igazolja, az igényesen emelt síremlékek településtörténeti jelentőséggel bírnak. Épített 
táji emlékként állnak a sírkert gyepes útjának végén látható kőkeresztek.  
A jelenlegi sírkert a település határán az Újszászra vezető út (32135 sz. közút) mellett 
kapott helyet.  A kerítés mentén ültetett oszlopos örökzöldek (különböző fajtájú tuják) 
és széles, burkolt parkoló fogadja az érkezőt.  Jellemzően oszlopos- és talajtakaró 
örökzöldek láthatók a sírokon és a sírok között, valamint az urnatemető körül. A 
hulladékgyűjtő helyek korrekt kialakítása, a ravatalozó környezetében létesített pihenő 
(padok, kerékpártároló) és az épületet körbevevő idősebb fák (nyírfa Betulapendula) 
és új telepítésű fiatal fák jelentik a temetőkert növényzetét. 

Fejlesztési javaslat: 
A köztemetők fenntartása az önkormányzat kötelező feladatai között szerepel, a sírkert 
zöldfelületi fejlesztése a szakszerű fenntartással érhető el. A temető meglévő 
növényzetének rendszeres ápolásával, a kertberendezési tárgyak műszaki állapotának 
szakszerű ellenőrzésével, cseréjével, abalesetveszélyes, elöregedett, növényzet 
eltávolításával, újak telepítésével megújítható és kertépítészetileg is fejleszthető a 
zöldfelület. 

 
 A sportpálya, sportközpont területileg, kialakításában, elhelyezkedésében 

meghatározó eleme Zagyvarékas zöldfelületi rendszerének. A Nagyváradi utcán át, 
fasorral szegélyezett burkolt úton haladva érhetjük el a község sportcentrumát. A 
védőgát mentetlen oldalán ligetes, tölgy, fehér fűz, kanadai nyárfa, ezüstfa elegyes 
erdőterülettel körbevett zöldfelületen szabályos játékterületű- és kialakítású gyepes 
labdarúgó pálya, edzőpálya, aszfaltpálya és kiszolgáló-épületet is találhatók. 
Települési közösségi rendezvények megtartására (falunap, lovas- és motoros 
bemutatók, ügyességi versenyek, stb.) is szolgál a mobil szabadtéri színpad és 
közvetlen környezete. Zagyvarékasi Községi Sportegyesület által működtetett 
zöldterületen fajátékokból álló játszóhelyet is kialakítottak, melyet a 
Településfejlesztési Koncepcióban bővíteni kívánnak. Parkolás lehetőség a füves 
területen a fák árnyékában lehetséges. 

Fejlesztési javaslat: 
A jelenlegi városi sportpálya zöldfelületi fejlesztését részben kertépítészeti, részben 
kertészeti eszközök használatával kell megvalósítani. Az előbbit a fejlesztésekhez 
kapcsolódó kertépítészeti terv alapján, az utóbbit átgondolt, tervezett 
növénytelepítéssel, rendszeres kertészeti gondozással lehet megvalósítani. Javasolt 
őshonos, tájhonos fafajok és azok kertészeti fajtáinak felhasználásávala sportpálya 
környezetének kertészeti rendezése. Az eltérő adottságú és használatú zöldfelületi 
elemrészek összehangolt, egységes megjelenésű kialakítását javasolja a rendezési terv. 
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(pl.: pihenő részen padok, asztalok, esőbeálló, ivó-kutak és a szabadtéri sporteszközök 
kisebbeknek és felnőtteknek). A zöldfelület a tervezett településszintű funkciónak, a 
jelenlegi és megmaradó növényzet, valamint a tervezett zöldfelületi fenntartás 
minőségétől, gyakoriságától függően kerüljön kialakításra. A sporteszközök 
elhelyezését, a növények telepítését részletes kertépítészeti terv készítése előzze meg. 
Ügyelni kell a gyermekek használta közterületre balesetet okozó (szúrós, mérgező), 
vagy allergizáló növény ide ne kerüljön! A játszóhely kialakításánál figyelembe kell 
venni az idevonatkozó európai szabványokat (esési távolságok, rugalmas esésvédő 
burkolat, korszerű játszószerek, stb.) és zárható kerítéssel célszerű körbevenni a 
játszóhelyet.A zöldfelület-fejlesztés során ügyelni kell, hogy a terület a meglévő öko-
folyósó szerepének továbbra is megfeleljen. A vízgazdálkodási területek közvetlen 
közelében tervezett rekreációs célú területfejlesztések építményei, konkrét területi 
tervezése és kivitelezése során fokozott figyelmet kell fordítani a 219/2004. (VII.21.) 
Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről (főként a csapadékvizek elvezetését 
ill. esetleges kezelését érinti). A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a 220/2004. 
(VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 
jogszabályban leírtak, és a 120/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet a vizek és a közcélú 
vízlétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló jogszabályban foglaltak 
betartása célszerű.A fenti célok megvalósításánál figyelembe kell venni az 
időszakosan jelentősen megnövekedő látogatottságot és a szükséges szociális 
építmények környezetbe illesztését javasoljuk, illetve mobil eszközök használatának 
kell helyet biztosítani. 

 
3. Egyéb zöldterületek közé soroltak a biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és 
használati értéket a település közössége számára nem nyújtó, nagyméretű belterületi, 
mezőgazdasági hasznosítású és erdősült területeket, jelenleg kihasználatlan, funkció nélküli, 
rendezetlen, extenzív fenntartású környezetét. A ligetes, fás-füves területeket, valamint a 
biológiai aktivitással bíró, de esztétikai élményt, és használati értéket a település közössége 
számára nem nyújtó nagyméretű belterületi, mezőgazdasági és kertgazdasági hasznosítású 
kerteket, az árvízi töltés oldalában lévő zöldterületeket is magába foglalja. 

Fejlesztési javaslat: 
A településfejlesztési célok között került megfogalmazásra a beépítetlen területek 
környezetrendezése, revitalizálása, beépítése, valamint a gát magasítását követő 
tereprendezés és gyepesítés, valamint a hullámtéri növényzet rendszeres fenntartása, a 
kivágott fák pótlása is javasolt a vízügyi és természetvédelmi szakemberek 
bevonásával.   

 
4.Közhasználat elöl elzárt zöldfelületek a községi vízmű belterületen lévő telephelye sorolható 
ide. 
5.Közlekedési zöldfelületek - utcafásítás: 
Zagyvarékas a nagyobb utak, utcák mentén többnyire rendezett utcaképet mutató település. 
Változó utcaszélességű és eltérő útminőségű: aszfaltburkolatú és földes utcák egyaránt 
megtalálhatók a község belterületén. Az utcák növényzete is eltérő. A településen átvezető 
közlekedési utak mentén (Rákóczi utca, Fekete Lajos utca, Egység utca) a lehetőséghez 
képest kevés fa-, fasor látható. Ezek a fasorok csörgőfa, gömb virágos kőris, helyenként 
elöregedett oszlopos örökzöldekből (keleti tuja és nyugati tuja fajok, borókák) állnak.  A 
történeti településrészen a cikk-cakkos vonalvezetésű utcákon a helyszűke miatt, valamint a 
Vasúti újtelepi részen (a széles utcák ellenére) sem látható ültetett, gondozott fás növényzet, 
fasor. Itt elsősorban fehérakác fák és gyümölcsfák találhatók az utak mentén. 
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A belsőbb utcákon a lakóházak előtt többnyire a kistelepüléseken „szokásos” gyümölcsfa 
(cseresznyefák, diófák, kisebb méretű szilvafák) és gömbformájúra metszett akácfák, 
csörgőfák, vérszilva fák fordulnak elő leggyakrabban, néhol korosabb örökzöld (oszlopos tuja 
és boróka) sor látható. Megtalálható itt fent említettek mellett a nem hagyományos fás 
növényzet (magas kőris, korai juharfa, hársfa, vadgesztenye és az örökzöldek (lucfenyő, 
smaragdtuja) is. Figyelemre méltó, hogy a főutak és a kisebb jelentőségű utcákon egyaránt 
egységesen jelölik a forgalomra merőlegesen elhelyezett ismertetőtáblákkal az ott található 
intézményeket (óvodák, hivatalok, utcanevek, stb.), valamint a külterületen látogatható 
turisták által felkereshető határrészeket (sportpálya, lovas-pálya, stb).  
A település központi területein, főterén, intézmények előtt virágládák, évelőágyások és 
egynyári virágfelületek, színesítik a településképet. 
Fejlesztési javaslat: 

Zagyvarékast átszelő közlekedési utak (Fekete L. utca, Rákóczi utca, Egység 
utca)mindkét oldalán javasolt egységes fasor telepítése. A község forgalmasabb és 
szélesebb utcáin, központi helyeken (posta, könyvtár, művelődési házóvoda orvosi 
rendelő, egyéb intézmények közelében), dekoratívabb megjelenésű virágzó, vagy 
színesedő lombozatú díszfa, a helytől függően magas vagy alacsony, virágzó cserje, 
tarka évelő és egynyári virágok ültetése javasolt. A település gerincét jelentő és a 
szélesebb utakon magasabb termetű, (természetesen, ha ezt villanyvezeték megléte 
nem teszi lehetetlenné), a környezetbeillő, őshonos fafajokkal rokon, a település 
utcafásítási hagyományait követő fafajokból álló fasorok telepítését javasoljuk. Az 
utca szélességétől, a légvezetékek „sűrűségétől”, a beépített vagy beépítésre szánt, 
rekreációs célú fejlesztésre szánt területek jelegétől függően az alábbi fafajokat 
javasoljuk a településkép javítására alkalmazni: 

Magas fák: 
Magas kőris - FraxinusexcelsiorWesthof’sGlorie 
Keskenylevelű kőris – FraxinusangustifoliaRaywood 
Magas kőris – FraxinusexcelsiorEureka 
Nagylevelű hárs – Tiliaplatyphyllos Pannonia 
Nagylevelű hárs – TiliaSzent István 
Korai juhar – AcerplatanoidesEmerald Queen 
Korai juhar – AcerplatanoidesColumnare 
Pirosvirágú vadgesztenye – AesculuscarneaBriotti 
Terméstelen vadgesztenye - AesculushippocastanumBaumannii 
Mezei juhar- Acercampestre Korinthosz 
Platán – Platanus x hybrida 
Platánfa - Platanusacerifolia Palóc 
Kínai nyár – PopulussimoniiFastigiata 
Díszcseresznye – PrunusserrulataKansan 
Oszlopos tölgy – QuercusroburFastigiata 
Fehérnyár – Populus alba Pyramidalis 

Villanyvezetékek alá, illetve szűk utcák fásítására kistermetű fák: 
Arany kőris – Fraxinusexcelsior Aurea 
Csörgőfa – Koelreuteriapaniculata 
Díszkörte – Pyrusnivalis Kartal 
Oszlopos díszkörte – Pyrus ’Chanticleer’ 
Vérszilva – PrunuscerasiferaNigra 
Gömb juhar – AcerplatanoidesGlobosum 
Gömb szivarfa – Catalpabignoioides Nana 
Gömb csepleszmeggy – PrunusfruticosaGlobosa 
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Gömb virágos kőris – Fraxinusornus Mecsek 
Gömb eperfa – Morus alba Fegyvernekiana 
Gömbakác – RobiniapseudoacaciaUmbraculifera 
Kis koronájú ezüsthárs – Tiliatomentosa Teri 
Gömbkoronájú kislevelű hárs – TiliacordataGreenGlobe 
 
 
 
 
 

 
 
4. Örökségvédelem 
 
 A Lechner Lajos Tudásközpont adatszolgáltatása alapján Zagyvarékason az alábbi 
lelőhelyek találhatók: 
 

Régészeti lelőhelyek 
Azonosító Lelőhelyszám Név hrsz 

37030 1 Havas - tanyák 044/1, 050/6, 050/4, 0370/2, 0370/1, 047 

58972 2 Peti csárda 
083/12, 083/10, 084/4, 083/1, 063/7, 067/1, 

1522/3, 1522/19, 083/11, 063/6, 063/5, 
063/4, 025 

65340 3 Vasúti Újtelep 

528/33, 1528/34, 1528/32, 1528/7, 1528/9, 
1528/10, 1528/11, 1528/12, 1528/13, 

1528/14, 1528/15, 1543, 1528/38, 1542, 
1539, 1538, 1537, 1528/6, 1544, 1545, 1546, 

1547, 1528/5, 1528/4, 1528/39, 1541, 
1528/3, 1528/2, 1540, 1528/8, 1548, 1549, 

1527 
81399 4 Gyepi földek I. 025, 026/5, 050/65, 045 
81401 5 Gyepi földek II. 025, 026/11, 026/5 
81403 6 Belső földek 025, 029/46, 028/4, 028/8, 028/5 

81405 7 Lapos dűlő I. 067/1, 063/15, 083/1, 083/6, 083/5, 083/4, 
063/25 

81407 8 Lapos dűlő II. 067/1, 063/19, 068/8, 068/7, 063/18, 068/5, 
068/6, 063/12 

81409 9 Lapos dűlő III. 063/11, 067/1, 068/4, 068/3, 068/2063/11, 
067/1, 068/4, 068/3, 068/2 

 
 

Régészeti érdekű területek 
Azonosító Lelőhelyszám Név koordináták 

- 13 Zagyvazug 
216000 
730400 

- 14 Kender -ér északi 
part 

214700 
732480 

- 15 Csanálos 214930 
733900 

- 16 Disznószög 212880 
731650 

- 17 Zagyva - part 212630 
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Azonosító Lelőhelyszám Név koordináták 
731650 

- 18 Lapos dűlő 
211000 
731800 

 
 
Helyi védett értékek (Zagyvarékas község településképi rendeletében védetté nyílvánítva): 
 

- Római katolikus templom, hrsz:1 
- Római katolikus plébánia, hrsz:3 
- Tájház, hrsz: 685 

 
 
 
5. Közlekedés 
 
 
- közúti közlekedés  
 
Zagyvarékas község Jász-Nagykun-Szolnok megyében, a megyeszékhely észak-nyugati 
szomszédságában, Szolnoktól mintegy 16 km-re található. A település közúti hálózati 
kapcsolatát a 32. számú Hatvan – Szolnok másodrendű főút dél-kelet – észak-nyugat 
irányban, a 32135. jelű Zagyvarékas bekötőút és a 31331. jelű Zagyvarékas állomáshoz 
vezető út képezi.  
 
Tervezett fejlesztések: 
Külterületen: 

 Tervezett logisztikai terület. A terület megközelítését a forgalom akadályoztatásának 
elkerülésével új közúti kapcsolat csak a 32135. jelű Zagyvarékas bekötőútról 
létesíthető. A tényleges beruházás létrejötte esetén a felhasznált területeket ki kell 
szabályozni, azokat egy helyrajzi számra össze kell vonni. 

 Tervezett nagysebességű vasútvonal. A Budapest-Nyíregyháza-Ungvár nagysebességű 
vasútvonal az országos területrendezési terven és a megyei területrendezési terven is 
egyaránt szerepel. A tervezett beruházás megvalósulása esetén azt a hatályos 
Vasútügyi Műszaki Előírások alapján kell megterveztetni. 

 Tervezett M8 gyorsforgalmi út. Az M4-M8 elválási csomóponttól Egerig tartó 
gyorsforgalmi út adott szakasza az országos területrendezési terven és a megyei 
területrendezési terven is egyaránt szerepel. A tervezett beruházás megvalósulása 
esetén azt a hatályos Útügyi Műszaki Előírások alapján kell megterveztetni. 

 Tervezett regionális kerékpárút. A Zagyva folyó töltésén húzódó kerékpárút a megyei 
területrendezési terven szerepel. A kerékpárút megvalósítása esetén azt a hatályos 
Útügyi Műszaki Előírások alapján kell megterveztetni, figyelembe véve a kerékpárút 
csapadékvíz elvezetését is.  

 Tervezett országos kerékpárút. A 32. számú főút mellett országos kerékpárút tervezett. 
A kerékpárút megvalósítása esetén azt a hatályos Útügyi Műszaki Előírások alapján 
kell megterveztetni, figyelembe véve a kerékpárút csapadékvíz elvezetését is.  
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 Tervezett megújuló energiahasznosítási (napelempark) terület a külterületen, a volt 
hulladéklerakó területén. 

 
Belterületen: 

 Tervezett piac. A terület közúti csatlakozása biztosított, új közúti kapcsolat kialakítása 
nem szükséges, a terület csatlakozása meglévő közutakról biztosított. 

Általánosságban: 

 A fejlesztések megtervezésekor és kivitelezésekor figyelembe kell venni az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendelet (OTÉK) 4. számú mellékletében meghatározott parkolóhely igényt. A 
szükséges parkolóhelyeket ennek megfelelően kell a terveken elhelyezni, majd 
kialakítani. 

 A parkolók tervezésekor „A parkolási létesítmények geometriai tervezése (A KTSZ 
kiegészítése)” ÚT 2-1.210/2008 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltakat kell 
figyelembe venni úgy, hogy a parkolók csapadékvíz elvezetése biztosított legyen. 

 
- vasúti közlekedés 
 
A településen vasúti pálya üzemel. A 120a. számú Budapest – Szolnok – Lökösháza 
kétvágányú vasúti vonal Zagyvarékas megállóhelye biztosítja a település vasúti 
összeköttetését. Szolnokról a 100. számú Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza – 
Záhony vasúti vonalra, a 145. számú Szolnok – Kecskemét vasúti vonalra lehet átszállással 
közlekedni. Újszász állomásról a 82. számú Hatvan – Újszász, illetve a 86. számú 
Vámosgyörk – Újszász vasúti vonalon van lehetőség tovább utazni. 
A település közigazgatási területét érinti a nagysebességű tervezett vasútvonal (NSV), mely a 
meglévő vasútvonaltól külön nyomvonalon tervezett. 
 
- kerékpáros és gyalogos közlekedés 
 
A településen belül kiépített kerékpárút nem található. 
 

 
Tervezett kerékpárutak: 
 
Tervezett helyi jelentőségű kerékpárút  a 32. számú főút – 31331 jelű út – 32135 jelű út 
körforgalmú csomópontjától a 32135 jelű út mellett, majd a Külső - Rákóczi utca 
burkolatában halad a  kerékpáros nyomszakasz a belterületi határigmeglévő utak mellett, 
továbbá tervezett országos kerékpárút a 32. számú főút mellett. 
 

A magasabb rendű tervek alapján országos (turisztikai) kerékpárút hálózat lett kijelölve a 
Zagyva folyó töltésén. 
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6. Közműellátás 
 
- Vízellátás 
 
Zagyvarékas területén az ivóvíz szolgáltatást a Szolnoki Víz- és Csatornamű Koncessziós Zrt. 
végzi, szerződéses alapon. A szolgáltatott ivóvíz mennyisége éves viszonylatban mintegy 106 
ezer m3, az ellátott lakóingatlanok száma 1445 db, ami 96,21 %-os ellátottságot mutat. A 
szolgáltatott ivóvíz minősége mind mikrobiológiai szempontból, mind a kémiai paraméterek 
tekintetében megfelelő. 
 
A község vízhálózata, a Szolnoki Felszíni Vízmű által táplált regionális rendszerre 
kapcsolódik. 
A közüzemi ivóvízvezeték hálózat hossza 26,3 km, amelyen jelenleg 5 db közkifolyó üzemel. 
 
A település teljes mértékben kiépített vízhálózattal rendelkezik. Az ivóvíz ellátása a Szolnoki 
Felszíni Vízműről DN 300/DN 150-es átmérőjű vezetéken, 3,4 bar nyomáson történik.  
Hálózata körvezeték rendszerű, bővíthető, új fogyasztók beköthetők. A település lefedettsége 
100 %-os. 
 
A vízműtelep helye:  Zagyvarékas, Rákóczi út 56. 
A vízműtelepen 1 db kút és 1 db víztorony található. 
 
Víztorony:  
- helye: Zagyvarékas, Rákóczi F. út 56. , Hrsz.: 715/2 
- térfogata: 100 m3 
- magassága: 28,50 m 
 
Vízműkút: 
- helye: Zagyvarékas, Rákóczi F. út 56. , Hrsz.:715/2 
- szállított vízmennyiség: 900 l/p 
- mélysége: 710,0 m 
- kataszteri száma: B-8 
- vízhőfoka: 48,5 C 
A kitermelésre engedélyezett vízmennyiség 15.000 m3/év, a ténylegesen kitermelt 
vízmennyiség 14.771 m3 volt 2001-ben. A kutat a JNSZ Megyei VCSM Koncessziós Zrt. 
üzemelteti. 
Jelenleg a vízműkút nem üzemel. 
 
 
Zagyvarékas ivóvízvezeték rendszere: 
 
- külterületi gerincvezeték:  DN 300 hossza: 5497 m 

anyaga: KM-PVC 
 
     DN 150 hossza: 1506 m 
       anyaga: azbesztcement (ac) 
 
- belterületi gerincvezeték hálózat: 
 
Vezeték átmérője (mm) Anyaga Hossza (m) 
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DN 80 ac 12650 
DN 100 ac 1790 
DN 125 ac 2120 
DN 150 ac 70 
DN 100 hga 90 
DN 80 KM-PVC 9113 
Összesen: 25833 
 
A település ivóvízellátó hálózatán tározó nincs kiépítve. A szükséges mennyiségi, illetve 
nyomásigényeket a gerincvezetékre körösítetten kapcsolt hálózat is képes kielégíteni. 
 
A település távlati vízigényét illetően, a maihoz képest jelentős növekedés nem várható. A 
hálózat fejlesztésében tehát elsősorban nem mennyiségi, hanem a minőségi jegyek lesznek 
dominánsak. Értendő ezen az, hogy a fejlesztést várhatóan az elöregedett, rideggé, törékennyé 
vált azbesztcement nyomócsövek részleges javításai helyett, teljes szakaszoknak műanyagra 
(KPE) való cserélése, illetve a ma még ágvezetékes utcák körösítése fogja jelenteni. 
 
- Külterületi vízellátás 
 
A település közigazgatási területén lévő fontosabb vízhasználatok az alábbiak: 
 
Közkifolyós kút: Gyimesi út (vksz: Zagyva/181) 
A vízellátást egy 450-500 m talpmélységű (B-3) kút biztosítja. A kitermelésre engedélyezett 
vízmennyiség 5.256 m3/év, a ténylegesen kitermelt vízmennyiség 5.000 m3 volt 2001-ben. 
Az engedély a Polgármesteri Hivatal nevére szól. 
Jelenleg a kút nem üzemel. 
 
Közkifolyós kút: Liliom út (vksz: Zagyva/1052) 
A vízellátást egy 450-500 m talpmélységű (B-1) kút biztosítja. A kitermelésre engedélyezett 
vízmennyiség 7.008 m3/év, a ténylegesen kitermelt vízmennyiség 6500 m3 volt 2001-ben. Az 
engedély a Polgármesteri Hivatal nevére szól. 
 
BÉKE TSZ. volt baromfikeltető telepe (jelenleg Táncos Gábor tulajdona Hrsz.: 060, vksz: 
Zagyva/825). 
A telep vízellátását egy 650,0 m-es (K-7) hévízkút biztosítja. A kitermelésre engedélyezett 
vízmennyiség 5.000 m3/év, a ténylegesen kitermelt vízmennyiség ugyanennyi volt 2001-ben. 
 
BÉKE TSZ. sertéstelep (Hrsz.: 085, vksz: Zagyva/601). 
A vízellátást egy 750,0 m talpmélységű (K-9) hévízkút biztosítja. A kitermelésre 
engedélyezett vízmennyiség 250 m3/év, a ténylegesen kitermelt vízmennyiség ugyanennyi 
volt 2001-ben. 
 
AIR Invest Kft. baromfifeldolgozó telep (Hrsz.: 08/2, vksz.: Zagyva/1220). 
A telep vízellátását egy 900,0 m-es (K-12) és egy 710,0 m-es (K-13) hévízkút biztosítja. A 
kitermelésre engedélyezett vízmennyiség 5.060 m3/év, a ténylegesen kitermelt 4.048 m3 volt 
2001-ben. 
 
 
A belterülettől távol eső telepek, majorok, tanyák vízellátása a távlatban is csak egyedileg 
oldható meg, a nagy távolságok miatt a települési hálózatra gazdaságosan nem kapcsolhatók. 
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- Szennyvízelvezetés és tisztítás 
 
Zagyvarékas szennyvize Újszász- Szászberek szennyvizeivel közös nyomóvezetéken a 
szolnoki szennyvíztisztító műbe jut DN 300 - DN 200 KM-PVC vezetéken keresztül. A 
település csatornahálózatának kiépítettsége 100 %-os. 
A közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások száma jelenleg 1268 db, így a 
szennyvízzel való ellátottság 84,42 %-os. A közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat 
összesen 26,30 km hosszúságú. 
Zagyvarékas szennyvize Újszász- Szászberek szennyvizeivel közös nyomóvezetéken a 
szolnoki szennyvíztisztító műbe jut DN 300 - DN 200 KM-PVC vezetéken keresztül. A 
település csatornahálózatának kiépítettsége 100 %-os. 
A közüzemi szennyvíz-elvezető rendszerbe bekapcsolt lakások száma jelenleg 1268 db, így a 
szennyvízzel való ellátottság 84,42 %-os. A közüzemi szennyvíz-elvezető csatornahálózat 
összesen 26,30 km hosszúságú. 
 
Külterületi vezeték:  DN 200 hossza: 1038 m 
      anyaga: KM-PVC 
    DN 300 hossza: 5354 m 
      anyaga: KM-PVC 
 
Zagyvarékas belterületi szennyvízelvezető rendszere: 
 
Gravitációs vezeték hossza:   37421 m 
Nyomott vezeték hossza:    4840 m 
A vezetékhálózat anyaga:   KG-PVC, KM-PVC nyomócső 
Éves szennyvízkibocsátás:   94,96 ezer m3/év (~260 m3/d) 
Bekötések száma:     1268 db 
 
Gravitációs rendszer épült ki, átemelők segítségével jut a szennyvíz a főgyűjtő vezetékekbe, 
amelyek a végátemelőbe vezetik a szennyvizet. Az átemelőn át nyomóvezetéken jut a 
szennyvíz a szolnoki szennyvíztisztító telepre.  
 
A települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük 
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet szerint Zagyvarékas község területe, 
valamint az itt található felszíni vizek nem érzékeny besorolásúak.  
 
- Belterületi vízrendezés, csapadékvíz elvezetés 
 
A település nem rendelkezik egységes csapadékvízgyűjtő hálózattal. A meglévő csatorna 
nyomvonalak nagy része nincs összekötve, lefolyástalanok, szikkasztóárkokat feltöltötték- 
átereszek nincsenek vagy megrongálódtak. 
A gyűjtőhálózatok gravitációs jellegűek a mélypontokon átemelő szivattyúk segítségével 
megoldott a vízelvezetés. 
 
A befogadási lehetőségek a települést K-i, É-i, NY-i oldalról körülölelő Zagyva folyó, D-i  
oldalon a Jegyző-ér, ami szintén a Zagyva folyóba szállítja a vizet, a Határmenti-csatornán 
keresztül. A Határmenti-csatorna állami tulajdonú, és KÖTIVIZIG kezelésű. 
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I. Vízgyűjtő:  Északon a Zagyva folyó, délről a Fekete Lajos utca, Keletről a 

Szabadság tér által határolt terület. Befogadó a Zagyva folyó. Nagysága kb. 41,7 ha. 
II. Vízgyűjtő:    Északról az I.sz. vízgyűjtő, keletről a Rákóczi út által határolt terület. 

Befogadó a Jegyző-ér. Nagysága kb. 56,6 ha.  
III. Vízgyűjtő:  Északról a Zagyva folyó, nyugatról a Rákóczi utca, délről az Ügyes és 

a Ponty utca által határolt terület. Befogadó a Zagyva folyó. Nagysága kb. 50,0 ha. 
IV. Vízgyűjtő: Északról a III. vízgyűjtő terület, nyugatról a II. vízgyűjtő terület által 

határolt terület. Befogadó a Jegyző-ér. Nagysága kb. 15,4 ha. 
V. Vasúti újtelepi rész. Befogadó a Jegyző-ér. Nagysága kb. 36,5 ha. 
 
Zagyvarékas közigazgatási területe a 29 Zagyva jp. és a 27 Milléri belvízrendszerekhez 
tartozik. 
 
Öblözet:   
- 29.c, Határmenti 
Főbb belvízcsatornák: Jegyző-ér és mellékágai. (kezelő: Jászkisér és vidéke VGT.) 
 
- 21.c, Zagyva bp-i 
Főbb belvízcsatornák: 227 sz. belvízcsatorna (Jászkisér és vidéke VGT) 
    Kender-ér-mellék (Jászkisér és vidéke VGT) 

Kender-ér (KÖTIVIZIG) 
- Külterületi vízelvezetés 
 
A közép-tiszavidéki térség két nagy belvíztérre oszlik, a Tisza jobb- és balparti részére. Ezen 
belül 9 belvízrendszer különíthető el, melyek közül a 29 c megnevezésű belvízöblözetet 
(Határmenti öblözet) érinti Zagyvarékasa kül- és belterülete.  
 
 
- Elektromos energia ellátás 
 
A TRT tervezési területének villamos energiaellátását a EON Hungária Zrt biztosítja a saját 
tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A terület két   22kV-os gerinchálózatról illetve 
egy cél 22kV-os hálózatról kapja a villamos energiaellátást. A területet érinti egy 220kV-os és 
a 750kV-os vezeték is.  
 
A területen 22kV-os szabadvezetékes hálózaton keresztül üzemelnek a fogyasztói 
transzformátorok állomások. A fogyasztói transzformátorok állomásokról a villamos 
energiaelosztás kisfeszültségű szabadvezetékes  elosztóhálózaton keresztül jut el a 
fogyasztókhoz.   Jelenleg már több fogyasztó kap földkábeles csatlakozást a szabadvezeték 
hálózatról, illetve a transzformátor állomásokról közvetlenül. 
A transzformátorállomások szabadvezetékes hálózat esetén oszlop állomások. A településen 
mindenütt biztosítható a villamos energiaellátás, ezért ilyen szempontból zárolt terület nincs. 
Több megszünt telephely is van, melyek transzformátor állomása illetve 22kVos-os hálózata 
elbontásra került.  
 
Külterület energiaellátása: 
- a villamos energiát az áramszolgáltató saját tulajdonú, üzembiztos hálózatról biztosítja 
a külterületi fogyasztók részére. A karbantartásuk, korszerűsítésük folyamatos. 
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A belterület közvilágítása már korábban  került korszerűsítésre, viszont jelenleg már a még 
energiahatékonyabb LED-es közvilágítás még nem valósult meg a településen. 
 
Fejlesztések: 
Idegen tulajdonú hálózatról ellátott területek nincsenek. 
 
Tervezett fejlesztések: 
Külterületen: 

 Tervezett logisztikai terület, a 32. számú főközlekedési út mellett külterületen. 
Villamos energia ellátása új transzformátor telepítésével a tényleges igények és 
fejlesztés ismeretében biztosítható. 

 Tervezett M8 gyorsforgalmi út.  

 Tervezett országos, turisztikai kerékpárút a Zagyva töltésén, tervezett országos 
kerékpárút a 32. sz. főút mellett, tervezett helyi kerékpárút a két településrészt 
összekötve.  

 Tervezett megújuló energiahasznosítási (napelempak) terület a külterületen. 
Belterületen: 

 Tervezett piac. A terület energiaellátása a meglévő hálózatról biztosítható. 

 
 Ellátatlan területek vizsgálata: 
Az ellátatlan területen jelenleg nincs a településen. A jelentkező fogyasztói energiaigények 
műszaki-gazdasági feltételeit az áramszolgáltató határozza meg. A villamos energiaellátás 
jelentős költségei miatt csak a ténylegesen jelentkező igények kiszolgálását kell biztosítani. A 
fejlesztéseknél jelentkező költségek egy részét az áramszolgáltató fedezi az érvényben lévő 
rendelkezések alapján. 
 
Közmű szolgáltató fejlesztései. 
 
Az EON Hungária Zrt 2000 évtől kezdődően középtávú fejlesztésbe kezdett, melynek célja a 
villamos energiaellátás minőségének javítása, az üzembiztonság fokozása, a hálózatok átviteli 
kapacitásának bővítése. 
 
A jelenlegi 22kV-os középfeszültségű hálózaton az EON Hungária Rt nem tervez jelentősebb 
beavatkozást, mert  azok állapota és kapacitása megfelelő, a később jelentkező 
energiaigényeket is ki tudja elégíteni. 
 
Az áramszolgáltató a fejlesztési terveiben Zagyvarékas község területén jelenleg hálózat 
bővítést nem tervez. A kisfeszültségű szabadvezetékes hálózat korszerűsítését az 
Áramszolgáltató (EON Hungária Zrt) folyamatosan végzi a biztonságos villamos 
energiaellátás érdekében. 
A fejlesztési területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során 
a  112/2014. (X.15.) NGM rendelet alapján: 
 
  villamosmű          elhelyezkedés  biztonsági övezet  
500kV felett (750kV)     külterület    40m 
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300kV-ig (220kV)     külterület    18m 
22kV-os szabadvezeték     külterület     5m 
22kV-os szabadvezeték     belterület     
2.5m 
22kV-os földkábel      kül-és belterület    1m 
22/0,4 kVos  transzformátor állomás és   
22kVos kapcsolóberendezés        kül- és belterület   5m 
0,4 kV-os csupasz szabadvezeték   kül- és belterület    1m 
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték   kül- és belterület     0,5m 
0,4 kV-os földkábel     kül- és belterület    1m 
A fejlesztési területen az alábbi védőtávolságokat kell betartani a létesítés során 
a  112/2014. (X.15.) NGM rendelet alapján: 
 
  villamosmű          elhelyezkedés  biztonsági övezet  
500kV felett (750kV)     külterület    40m 
300kV-ig (220kV)     külterület    18m 
22kV-os szabadvezeték    külterület     5m 
22kV-os szabadvezeték    belterület     2.5m 
22kV-os földkábel      kül-és belterület    1m 
22/0,4 kVos  transzformátor állomás és   
22kVos kapcsolóberendezés       kül- és belterület   5m 
0,4 kV-os csupasz szabadvezeték   kül- és belterület    1m 
0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték   kül- és belterület     0,5m 
0,4 kV-os földkábel     kül- és belterület    1m 
 
 
 
 
 
 
- Gázellátás 
 

Belterületi gázellátás 
 
 
 
A települési gázfogadó állomásból kiindulóan a TIGÁZ Rt. 3 bar nyomású gázhálózaton 
biztosítja a település ellátását, amely 90,61%-ban lefedi a község belterületi részét. Vezetékes 
gázzal ellátott lakások száma 78%-os. Idegen szolgáltatói tulajdonú bel- és külterületi vezeték 
nincs. 
 
A települési gázfogadó állomásból kiindulóan a TIGÁZ Rt. 3 bar nyomású gázhálózaton 
biztosítja a település ellátását, amely 90,61%-ban lefedi a község belterületi részét. Vezetékes 
gázzal ellátott lakások száma 78%-os. Idegen szolgáltatói tulajdonú bel- és külterületi vezeték 
nincs. 
 
 
A közigazgatási és a belterületen tervezett településfejlesztési célkitűzések megvalósításánál a 
létesítményektől az alábbi védőtávolságokat kell figyelembe venni : 
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Vezeték típusa Létesítmény Védőtávolság 

Középnyomású vezeték 
4 bar 

Lakóépülettől 4,0 m 
szennyvíz vezetéktől 1,0 m 
vízvezetéktől 0,7 m 
üreges földalatti műtárgytól 2,0 m 
telefon földkábeltől 0,5 m 
elektromos földkábel 0,5 m 

 
 
Külterületi gázellátás 
 
Zagyvarékas a MOL Rt. kezelésében és tulajdonában lévő Cegléd-Abony nagynyomású 
vezetékről az abonyi gázátadón keresztül a Bercsényi úti nyomásszabályozó állomásba 
csatlakozó nagyközép nyomású (DN 200/DN 250) vezetékről kapja a gázt. A 
nyomásszabályozó állomás típusa KÖGÁZ 1500.  
 
 
 
 

- Hírközlés 
 

Telefonellátás: 
 
a./ Helyközi hálózat: 
 
Zagyvarékasi primer központ, melynek az üzemeltetését az Magyar Telekom Nyrt 

végzi az országos gerinc optikai hálózathoz két irányból, Szolnok és Jászberény csatlakozik. 
 
 
b./ Helyi hálózat : 
 
A Zagyvarékasi helyi hálózat központja az Magyar Telekom Nyrt telefonközpontja 

melyen keresztül földalatti hálózaton keresztül üzemel a helyi hálózat. A telefonközpont a 
helyi igényeket kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa a Magyar Telekom 
Nyrt. 

A helyi hálózat bővítése a gazdasági területek fejlesztésének irányába várható 
 
c./ Kábel nélküli telefonellátás : 
 
Zagyvarékas bel és külterületén a kábel nélküli telefonellátás a mobil adótornyokról 

biztosított. 
A jelentkező kábel nélküli telefonigények kielégíthetők.  
 
d./ Mikrohullámú rendszer : 
 
A településen mikrohullámú rendszer következtében az építési szabályozását 

megkövetelő védősáv nem található. 
 



32 
 

Kábeltelevízió ellátás: 
 
a./ Ktv Helyközi hálózat: 
 
Zagyvarékasi ktv központ nincs. Az üzemeltetést az PR-Telecom Zrt végzi az gerinc 

optikai hálózatból közvetlen csatlakozáson keresztül. A település hálózata két irányból, 
Szolnok és Jászberény irányából csatlakozik.  

A Zagyvarékasi önkormányzat által építtetett és a PR-Telecom Zrt üzemeltetésében 
lévő térfigyelő rendszer optikai kábele közterületen az elektromos szolgáltató oszlopain épült 
ki.  

 
b./ Helyi hálózat : 
 
A Zagyvarékasi ktv helyi hálózatnak nincs központja a településen. A PR-Telecom Zrt 

az áramszolgáltató oszlopain földfeletti hálózaton keresztül üzemelteti a hálózatát. 
 
Védőtávolság: 
 
Telefon, ktv földkábel társszolgáltató földkábeltől 0,5 m 
Telefon, ktv földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 
 
 
 
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. 

(1) alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, 
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a 
külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezésének lehetőségét.” 
 

A postai létesítmények vonatkozásában pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: 
„a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 
építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban 
meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét. 

 
 
Zagyvarékas község fejlesztési elképzelései: 

 
Külterületen: 

 Tervezett logisztikai terület, a 32. számú főközlekedési út mellett külterületen. 
Villamos energia ellátása új transzformátor telepítésével a tényleges igények és 
fejlesztés ismeretében biztosítható. 

 Tervezett M8 gyorsforgalmi út.  

 Tervezett országos, turisztikai kerékpárút a Zagyva töltésén, tervezett országos 
kerékpárút a 32. sz. főút mellett, tervezett helyi kerékpárút a két településrészt 
összekötve.  

 Tervezett megújuló energiahasznosítási terület (napelempark) a külterületen a lezárt 
hulladéklerakó területén. 
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Belterületen: 

 Tervezett piac. A terület energiaellátása a meglévő hálózatról biztosítható. 
 
A fejlesztési elképzelések nagy része a meglévő, hírközlési szempontból ellátott terület 
fejlesztését jelenti, mely a meglévő hálózatról megoldható. 
 

A településközpont fejlesztése során javasolt ingyenes (free wifi) internet hozzáférés 
biztosítása a közterületen és a közintézményekben. 

 
Védőtávolság: 
 
Telefon földkábel kábeltelevízió földkábeltől 0,5 m 
Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,50 m 
 

Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában a 2003. évi C. törvény 94.§. (1) 
alapján: „a településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, 
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – 
a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési 
építmények elhelyezésének lehetőségét.” 
 
A postai létesítmények vonatkozásában pedig a 2003. évi CI. törvény 40.§. (1) alapján: „a 
településtervezésénél, rendezésénél utak és közművek építésénél, korszerűsítésénél, egyéb 
építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban 
meghatározott módon – biztosítani kell a postai létesítmények elhelyezésének lehetőségét. 
 
Az elhelyezés területét a 253 / 1997 (XII.20.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdése szabályozza, 
további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés 
engedélyezésének feltételeit a 29 / 1999. (X. 6.) KHVM rendelet határozza meg. 
 
 
 
7. Környezetvédelem 
 
- Talajvédelem 
 
A mélyföldtani viszonyokat alapvetően meghatározza a Közép-magyarországi vonal: az ehhez 
kapcsolódó közép-miocén vulkanizmus anyaga triász, eocén és oligocén rétegsorra települt rá. 
A Jászság az Alföldnek a pannontól napjainkig a legerősebben és legtartósabban süllyedő 
fiókmedencéje. Az É-ról érkező folyók (Zagyva, Tárná) a területre már finomabb üledékeket, 
túlnyomóan agyagot telepítettek. A 100-400 m posztpannóniai rétegsor zöme agyag, s ez 
magyarázza, hogy a nagy kiterjedésű É-i hordalékkúpok közén létrejött Jászság a pleisztocén 
folyamán mocsaras, vizenyős felszín volt. A pleisztocén végén a D-i és Ny-i felszíneket 1-4 
m-es infúziós lösztakaró fedte be. A középső részeket 1-5 m vastagságú holocén folyóvízi 
öntésiszap, agyag és átmosott lösziszap fedi. ÉNy-on Jászberény és a Tápió völgye között a 
futóhomok is megjelenik. Hasznosítható anyagokból úgyszólván csak az agyag áll 
rendelkezésre. 
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A falu egész területe síkság, melynek tengerszint feletti magassága 86 - 89 méter. 
 
A következő táblázat a művelési ágakat szemlélteti: 
 

Művelési ág Területe ha/m2 

szántó 2.551,4 

rét 5,3 

kert 0 

gyümölcsös 13,2 

legelő 65,5 

nádas 0 

erdő 59,8 

kivett 475,6 

fásított terület 0,3 

Összesen 3171,1 
 

 
 
 

 
- Felszíni és felszín  alatti vízek 
 
A kockázatos anyagok elhelyezése, felszín alatti vízbe történő közvetlen vagy közvetett 
bevezetése engedély köteles tevékenység, mely csak az illetékes környezetvédelmi 
felügyelőség által kiadott engedély, illetve a felügyelőség szakhatósági állásfoglalásával más 
hatóság által kiadott engedély alapján történhet.  
 
Fontos talaj és a felszín- és felszín alatti vizek védelmével kapcsolatos hatályos 
jogszabályok betartása ill. betartatása! 
 
Élővíz folyásba, kutakba, csapadék csatornába hulladékot és szennyvizet bevezetni tilos! 
 
- Levegőtisztaság védelem 
 
A településen imisszió (légszennyezettség) mérő állomás nem működik.  
A település közigazgatási területén jelenleg, a külterületen a 32. számú főút, belterületen a 
32135 jelű Zagyvarékasi bekötőút és a 31331 jelű vasútállomáshoz vezető út található az 
országos közúthálózatban. 
A közigazgatási területen egy vasútvonal található, a 120 jelű Budapest – Szolnok – 
Lőkösháza fővonal. 
A települést vízi és légi forgalom nem érinti. Összegzésként elmondható, hogy a 
közlekedésből származó légszennyezés nem számottevő.  
A városi gázfogadó állomásból kiindulóan a TIGÁZ Rt. 3 bar nyomású gázhálózaton 
biztosítja a település ellátását, amely 90,61%-ban lefedi a község belterületi részét. Vezetékes 
gázzal ellátott lakások száma 78%-os. 
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A jelenleg is működő és a használaton kívüli mezőgazdasági telepek pontos elhelyezkedését a 
környezet átalakítási helyszínrajz szemlélteti. 
Az állattartás káros hatással lehet a környezeti elemekre a nem megfelelő tartástechnológia 
illetve a keletkező híg- és almostrágya nem megfelelő tárolása és kezelése révén. 
A légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM 
rendelet 1. számú rendelete alapján a légszennyezettség tekintetében Zagyvarékas az alábbi 
kategóriába tartozik: 
 

Zónacsoport a szennyező anyagok szerint 

  Kén-dioxid Nitrogén-
dioxid 

Szén-
monoxid PM10 Benzol  

 
PM10 

benz(a)-  
pirén (BaP) 

10. Az ország 
többi területe, 

F F F E F 

Talajközeli  
ózon 

PM10 
Arzén (As) 

PM10 
Kadmium 

(Cd) 

PM10 
Nikkel (Ni) 

PM10 
Ólom (Pb) 

O-I F F F F D 
 
A levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások 
kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 5. sz. melléklete a 
zónabesorolásokat az alábbiak szerint értelmezi: 
 
D csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső vizsgálati küszöb és a levegőterheltségi szintre vonatkozó 
határérték, az 1. sz. melléklet 1.1.4.1. pontjában foglalt táblázat 3-6. sorában 
szerepelő anyagok esetében a célérték között van. 

 
E csoport: azon terület, ahol a levegőterheltségi szint egy vagy több légszennyező anyag 

tekintetében a felső és az alsó vizsgálati küszöb között van. 
 
F csoport: azon terület, ahol levegőterheltségi szint az alsó vizsgálati küszöböt nem haladja 

meg. 
 
O-I csoport: azon terület, ahol a talajközeli ózon koncentrációja meghaladja a cél értéket. 
 
A levegő védelmével kapcsolatos jogszabályok előírásait be kell tartani ill. tartatni! 
 
 
 
 
 
- Sugárzás - védelem 
 
Zagyvarékas területének villamos energiaellátását a EON Hungária Zrt biztosítja a saját 
tulajdonában lévő elosztó hálózaton keresztül. A területen található 220kV-os 
szabadvezetékek és a területet ellátó 22kV-os szabadvezeték hálózat. 
 
A területen két független 20kV-os gerincvezeték halad keresztül. Az egyik a 32. Orzságos 
főközlekedési út bal oldalán (32.sz. főút és Zagyva folyó által határolt terület) belterületi és 
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külterületi transzformátor állomásokat látja el energiával, a másik pedig csak a 32.sz. 
országosfőközlekedési út jobboldalán (32.sz főút és Lökösháza - Újszász –Budapest vasút 
által határolt terület) lévő külterületi transzformátor állomás energiaellátását biztosítja.  
A területen mindenütt szabadvezetékes hálózatról üzemelnek a fogyasztói transzformátorok 
állomások. A fogyasztói transzformátorok állomásokról a villamos energiaelosztás 
kisfeszültségű szabadvezetékes elosztóhálózaton keresztül jut el a fogyasztókhoz. Kevés 
koncentrált fogyasztó kap csak földkábeles energiaellátást az oszloptranszformátor 
állomásokról.  
Kábel Televízió 

➞ A helyi hálózat légkábel vezetékes rendszerű. A kábeltévé hálózat a helyi igényeket 
kielégíti és a bővíthető. A hálózat jelenlegi tulajdonosa a PR-TELEKOM ZRt 

 
Telefonellátás 
 
Külterületen Szolnok felől érkezik be optikai kábel a 32.sz. főközlekedési út mellett, amelyre 
a Külső Rákóczi út , majd Rákóczi utca mellett csatlakozik  a leágazó optika a központig, 
amely az országos hálózatra való csatlakozást biztosítja. A gerinc optikai kábel a 32. sz. 
főútvonal nyomvonalát követve halad Szolnok irányába. A Csárda utcai nagyelosztóhoz 
szintén földbefektetett törzskábel épült keresztezve a 32.sz. fkl.utat. Ez a nagyelosztó táplálja 
a vasútállomás melletti településrészt. A földkábelek belterületen 0,6-0,8 m mélyen, kevés 
kivételtől eltekintve közvetlenül a járda mellett épültek. Külterületen a kábelek 1,0-1,2 m 
mélyen találhatók. 
A légkörben található sugárzó anyagok terjedésének mérésére épült ki hazánkban az országos 
sugárzásfigyelő rendszer, melynek legfontosabb eleme a több mint 130 mérőállomásból álló 
hálózat. Ezek a műszerek folyamatosan mérik a szabadtéri sugárzás, az óránkénti dózis, azaz 
a dózisteljesítmény értékét. A dózisteljesítmény mértékegysége a nanosievert/óra (nSv/h). A 
természetes háttérsugárzás mértéke Magyarországon 50-180 nSv/óra körül ingadozik. A 
mérőállomásokról beérkező jeleket folyamatosan figyelik. A figyelmeztető szint 250 
nSv/óra. Ez a szint a valós veszélyt jelentő szint töredéke, nem jelenti azt, hogy az állomás 
közelében lévők veszélyben lennének, csak a szakembereket figyelmezteti a kivizsgálás 
megkezdésére. A 250 nSv/óra alatti háttérsugárzás természetes és semmiféle veszélyt nem 
jelent. 
 
Zagyvarékason nincs háttérsugárzástmérő berendezés, a legközelebbi Kisújszálláson és 
Szolnokon található. 
 
A katasztrófavédelem honlapján az aktuális adatsorok mindenki számára elérhetőek és 
megtekinthetőek (www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=monitor_nbiek_terkep). 
 
 
 
- Hulladék kezelés  
 
A kommunális hulladékok szállítása heti rendszerességgel, keddi és szerdai napokon történik. 
A lakosság a keletkező hulladékokat 120 l-es hulladékgyűjtő-edényzetben tárolja, a közületek 
részére 240 l-es edényzetek állnak rendelkezésre. Lomtalanítás évi egy alkalommal történik. 
A hulladék ideiglenes tárolása és tömörítése az Újszászi úti Átrakóállomás és 
Válogatócsarnokban történik, majd a végső elhelyezés (ártalmatlanítás) az 50 km-re lévő 
Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központban történik. 
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A települési kommunális hulladéklerakó a 0103/1; 0/103/2 és 097/2 hrsz.-ú területeken 
található, melynek tulajdonosa Zagyvarékas Község Önkormányzata. A lerakó rekultivációja 
megvalósult az utógondozása zajlik. Az utógondozást a Zagyvarékasi Önkormányzatnak kell 
ellátni, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval 
kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló jogszabályban foglaltak szerint. 
 
A hulladéklerakó utógondozásától eltérő egyéb tevékenység a rekultivált lerakó területén 
abban az esetben végezhető, amennyiben maga a tevékenység, illetve az ahhoz esetlegesen 
szükséges építkezés nem jár a szigetelő réteg megbolygatásával, és/vagy a nyomásviszonyok 
olyan, változásával, mely a szigetelő réteg funkciójának betöltését korlátozná. 
A hulladéklerakó utógondozási szakaszát követően a területen megújuló energiahasznosítási 
(napelempark) terület tervezett. 
 
Az építési-bontási hulladékot, a lakosság az építkezésnél használja fel.  
 
Az egészségügyi intézményekben keletkező veszélyes hulladékokat szabályszerűen gyűjtik 
(megfelelő feliratozott edényzetben), amit ártalmatlanításra a Design Kft. szállít el. 

 
A termelésből származó veszélyes hulladékok kezeléséről és ártalmatlanításáról a termelő 
köteles gondoskodni. 
 
A lakosság életvitele során keletkező kommunális hulladékok szelektív gyűjtését teszi 
lehetővé a házhoz menő hulladék gyűjtés és szállítás amely a zöld hulladékokra terjed ki, havi 
egy alkalommal. A településen hulladék-gyűjtőszigetek nem találhatók.  
 
A helyi jogalkotásnál a közösségi hulladékgazdálkodási politikának a magyar jogi 
szabályozásba beépült alapelveit kell követni, melyek a következők: 
 

- megelőzés elve, 
- elővigyázatosság elve, 
- megosztott felelősség elve, 
- szennyező fizet elve, 
- közelség elve, 

 
valamint a közösségi környezetvédelmi szabályozásának megfelelően harmonizált hazai jog-
szabályok követelményeit szükséges figyelembe venni. 
 
A hulladékgazdálkodási terv helyi rendeletének száma: 23/2004. (X.01.), melyet a 
10/2007. (IV.27.) számú önkormányzati rendelet módosított, így a két rendelet egységes 
szerkezetben van. 
 
A hulladékokkal és a hulladékgazdálkodással összefüggő törvények és a hozzá 
kapcsolódó rendeletek betartása ill. betartatása fontos feladat! 
 
 
 
- Vizuális környezetterhelés 
 
A vizuális környezetterhelés témakörében a fényszennyezettség,valamint az illegális 
hulladéklerakás kerül kifejtésre. Ma már egyre több információnk van arra vonatkozóan, hogy 
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a fényszennyezés érzékenyen érinti a természeti környezetet, az élővilág jelentős részét, az 
éjszakai tájképet, ráadásul egészségügyi kockázatot is jelent. 
 
A vizuális környezetterhelés Zagyvarékaason nem jellemző. Általánosságban jellemző az 
ország városaira a különböző méretű és stílusú reklámtáblák. A települések arculatát adó 
városmagban és a kaputérségben minél figyelemfelkeltőbb formában próbálják az érdeklődést 
elérni a reklámtábla kihelyezői, amely időnként komoly ellentmondásban van a település táji-, 
épített adottságaival. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) módosítása (211/2012. [VII. 30.] Korm. 
rendelet) definiálta a fényszennyezés fogalmát, valamint megalkotta a fényszennyezés 
kivédésére szolgáló építési szabályrendszert.  
Az élhetőbb és egészségesebb környezet megteremtése érdekében fel lehet mérni a 
fényszennyező forrásokat, és azok, az új szabályozásnak megfelelő, korszerűbb és 
hatékonyabb eszközökkel való kiváltását, egyúttal a fényszennyezés kiváltó okait is 
megszüntetve. 
A vizuális környezetterhelés másik formája is sajnos jelen van a településeken főként a 
szegregált területeken: azillegális hulladék megjelenik több helyen, sajnos hiába a szervezett 
hulladékgyűjtés. 

 
Fejlesztések: 
 
Belterület: 
 

1. Szociális főzőkonyha kialakítás 
2. Zöldterület rehabilitáció 

3. Bölcsőde korszerűsítés 
4. Óvoda bővítés és korszerűsítés 

5. Tervezett piac 
6. Ökoturisztikai fejlesztés (Kisszög) 

7. Idősek Klubja energetikai fejlesztése 
8. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 

 
Külterület: 
 

9. Iparterület revitalizáció 

10. Töltésfejlesztés 
11. Tervezett logisztikai terület 

12. Helyi jelentőségű kerékpárút 
13. Országos kerékpárút 

Rekultivált hulladéklerakó 
A következőkben a fenti fejlesztési célokra vonatkozó környezetvédelmi elvárások kerülnek 
bemutatásra a hasonló funkciójú területek összevonásával. 
 

1. Szociális főzőkonyha kialakítás 
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3. Bölcsőde korszerűsítés 

4. Óvoda bővítés és korszerűsítés 
7. Idősek Klubja energetikai fejlesztése 

8. Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 
 
Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítást biztosítani kell. 
o A veszélyes hulladékok elszállításának megszervezése az elszállításra jogosult 

szakcéggel az üzemeltető feladata. 
o A kivitelezés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása 

csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék 
neve, EWC kódja) tároló edényzetben történhet. 

Levegőtisztaság-védelem 

o Az idősek bentlakásos otthona és az inkubátorház üzemeltetése során nem 
keletkezik légszennyezés. 

o Az épület fűtése során kerülhet légszennyező anyag a levegőbe, a fűtőrendszer 
megtervezésekor az elérhető legjobb technika alkalmazására kell törekedni, amivel 
minimálásra csökkenthető a szennyezőanyag kibocsátás. 

 
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 
megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 
átépítésével. 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell. 
o A csapadékvíz „bölcs hasznosításának” lehetőségét célszerű figyelembe venni a 

fejlesztések során. 
 
 
Természetvédelem 

o A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 
 
Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 
közműpótlók 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 
o Az épületek építésekor az aktuális energia tanúsítványi értéket biztosítani kell, 

amely által az energia felhasználás csökkenthető. 
o Az épületek fűtésénél mérlegelni kell a megújuló alternatív energiaforrások 

alkalmazásának lehetőségét a talajhő vagy a termálvíz fűtésre történő 
alkalmazását, amellyel csökkenthető az energiafelhasználás is egyben. 

 
 

2. Zöldterület rehabilitáció 
5. Tervezett piac 

6. Ökoturisztikai fejlesztés (Kisszög) 
9. Iparterület revitalizáció 
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Hulladékgazdálkodás 

o Köztéri hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése és karbantartása. A rendszeres 
kommunális hulladékszállítás biztosítása. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 
ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 
történhet. 

o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező 
feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával. 

 
Levegőtisztaság-védelem 

o Az épület fűtése során kerülhet légszennyező anyag a levegőbe, a fűtőrendszer 
megtervezésekor az elérhető legjobb technika alkalmazására kell törekedni, amivel 
minimálásra csökkenthető a szennyezőanyag kibocsátás. 

o A szabadidős területeken nem keletkezik légszennyezés. Eseti jelleggel 
pontszerűen történhet egy-egy főző versenyek alkalmával, de ezek a nap rövid 
időszakában és kis mennyiségben fordulnak elő. 

o A kivitelezés során várható a munkagépek és az építési technológia által keletkező 
légszennyező emisszió növekedés. 

 
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 
megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 
kiépítésével vagy a meglévő rekonstrukciójával. 

o Ivóvizes közkifolyó elhelyezése célszerű (főként a játszóterek közelében). 
o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 

előtisztítók beépítésére kötelezni kell a szolgáltatókat. 
o Szociális blokkok üzemeltetésekor, a keletkező szennyvíz elvezetését vagy 

elszállítását meg kell oldani. 
 
Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 
 
Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 
közműpótlók 

o A közvilágítás környezetbarát alkalmazását szolgálják a napelemes rendszerű 
kandeláberek. 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 
 
 

10. Töltésfejlesztés 
 
Hulladékgazdálkodás 

o A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező 
feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 
ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 
történhet. 
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Levegőtisztaság-védelem 

o A kivitelezés során várható a munkagépek és az építési technológia által keletkező 
légszennyező emisszió növekedés és a megszokottól eltérő zaj és rezgéshatás. 

 
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A kivitelezés során a szociális szennyvíz gyűjtését mobil WC-kel kell megoldani. 
o Az üzemeltetés nem lesz hatással a felszín és felszín alatti vizek minőségére. 
o Az árvízvédelmi biztonság nő. 

 
Természetvédelem 

A fejlesztési terület természetvédelmi oltalom alatt áll, így be kell tartani a kivitelezés 
során a nemzeti park és a természetvédelmi hatóság által előírt korlátozásokat. 

 
 

11. Tervezett logisztikai terület 
 
Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás biztosítása. 
o A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállítatásáról a 

vállalkozóknak ill. a gazdasági társaságoknak, szolgáltatóknak saját maguknak kell 
gondoskodni. 

o A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel 
ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben 
történhet. 

 
Levegőtisztaság-védelem 

o A gazdasági tevékenységek során jellegükből adódóan keletkezhetnek lég-
szennyező anyagok, ezért az üzemeltetés során a vonatkozó jogszabályokat be kell 
tartani ill. tartani! 

 
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A 
megfelelő nyomású ivóvíz ill. tüzivíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték 
átépítésével. 

o A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz 
előtisztítók beépítésére kötelezni kell a gazdasági társaságokat, szolgáltatókat. 

o A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a 
felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a 
betartandók. 

o A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló 
jogszabályban foglaltak betartása. 

 
Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 
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Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi 
közműpótlók 

o Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás. 
o Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fúrt kút által 

a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi 
víztisztítók alkalmazásával. 

o A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító beren-
dezések által. 

o BAT alkalmazása. 
 
 

12. Helyi jelentőségű kerékpárút 

13. Országos kerékpárút 

Tervezett turisztikai kerékpárút a Zagyva folyó töltésén, és tervezett helyi jelentőségű 
kerékpárút a 32. számú főút – 31331 jelű út – 32135 jelű út körforgalmú csomópontjától a 
32135 jelű út mellett halad, majd a Külső - Rákóczi utca burkolatában a belterületi határig 
meglévő utak mellett. 
 
Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a kerékpárút építése során keletkező hulladékok gyűjtése, 
szállítása, dokumentálása a kivitelező feladata a vonatkozó rendeletek szerint. 

o Az üzemeléskor hulladék nem keletkezik. 
 
Levegőtisztaság-védelem 

o A fejlesztési területen nem keletkezik légszennyezés. 
 
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A fejlesztési területen nincs szükség ivóvíz ellátásra és szennyvízelvezetésre. Ha a 
kerékpárút 10-15 km hosszúságú, akkor a vonatkozó útügyi előírás szerint 
pihenőhely kialakítása kötelező, ahol szükséges a vízellátás és a hulladék gyűjtés 
biztosítása!  

o A kerékpárút élettartamának és a kerékpározás biztonságának érdekében van 
szükség a csapadékvíz mielőbbi elvezetésére az útburkolatról. 

o A csapadékvíz elvezetését lehetőség szerint nyitott vagy zárt rendszerben kell 
biztosítani. A felszín alatti vizek védelméről a 219/2004. (VII.21.) Korm. 
rendeletben előírtak a betartandók. 

 
Természetvédelem 
Az árvízvédelmi töltésen haladó kerékpárút nyomvonala Natura 2000-es védelem alatt áll. 
 
 

Rekultivált hulladéklerakó 

 
A település fejlesztési elképzelése a lezárt, rekultivált hulladéklerakó területén megújuló 
energiahasznosítási (napelempark) terület létrehozása. 
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A jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnoki Járási Hivatal, 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleménye alapján: 
 
„Az utógondozástól eltérő egyéb tevékenység a hulladéklerakó területén abban az esetben 
végezhető, amennyiben maga a tevékenység, illetve az ahhoz esetlegesen szükséges építkezés 
nem jár a szigetelő réteg megbolygatásával és/vagy a nyomásviszonyok olyan változásával, 
mely a szigetelőréteg funkciójának betöltését korlátozná.” Az első ütemben rekultivált 
hulladéklerakón jelenlegi állapotában csak utógondozási tevékenység végezhető, azonban a 
második ütemben is rekultivált hulladéklerakón már az utógondozási időszakban is 
megvalósulhat a napelempark a leírt feltételek teljesülése esetén. 
 
Hulladékgazdálkodás 

o A fejlesztési területen a kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtése, szállítása, 
a kivitelező feladata, a vonatkozó hulladékgazdálkodási rendeletekben foglaltak 
szerint. 

o Az üzemeltetés során a modulok felületének rendszeres tisztításakor a ráülepedett 
por és egyéb szennyeződések eltávolításával keletkezhet hulladék. 

o Az inverter néhány évenkénti belső tisztítása, mozgó alkatrészek üzemének 
ellenőrzése még további karbantartási feladat, melyet a szervizesek végeznek. 
 

Levegőtisztaság-védelem 

o A fejlesztéssel érintett területnek nincs levegőminőséget befolyásoló hatása. 
o A kivitelezés során a gépjárművek és a munkagépek okozhatnak rövid ideig tartó, 

kis mértékű levegő szennyezést, ill. por emissziót. 
 
Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás 

o A napelemek felületéről lefolyó csapadékvíz a zöld területen elszivárog. 
 
Természetvédelem 

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt. 
 
 
 
8. Védőterületek és védőtávolságok 
 
 
 
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények 
védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai szerint a vízkivételi 
létesítményeknél védőidomot, védőterületet és védősávot kell kijelölni, a közigazgatási ha-
tósági eljárás általános szabályai szerint. Ezen felül a termelő- és a tartalékkút folyamatos 
állagmegóvásáról és a környezetük rendezettségéről, tisztaságáról gondoskodni kell. A belső 
védőterületen csak olyan tevékenység végezhető, mely a kitermelés előtt, vagy a kitermelés 
alatt álló víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelés folyamatát nem veszélyezteti. 
A meglévő létesítmények üzemeltetésénél, valamint az újak létesítésénél ügyelni kell arra, 
hogy szennyező anyag ne kerülhessen a védőterületre, illetve a kutak vizébe. A védősáv ha-
tára a földbe fektetett vízvezetékek esetében a terepszintig, alattuk 1,0 m mélységig terjed, a 
vezetékek mellett ugyanakkor mindkét oldalon 2-2 m-es szélességgel veendő figyelembe. 
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A "vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról"szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 
24. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, az 500 m3/év kitermelt vízmennyiséget meg nem haladó, 
kizárólag házi vízigény kielégítésére szolgáló, sekély (a maximális talpmélység 25 m) 
mélységű kutak önkormányzati engedélyezési hatáskörbe tartoznak. (Létesítés, használatba 
vétel, megszüntetés, eltömedékelés, stb.) Ezek engedélyezésénél figyelembe kell venni az 
alapvető vízbázis védelmi követelményeket (palástcementezés). A lakossági fúrt kutakra az 
előírt 10 m -es védőtávolság megtartása kötelező. A kismélységű kutak különböző 
létesítményektől, potenciális szennyező forrásoktól való minimális védőtávolságát mindenhol 
be kell tartani! Környezetvédelmi szempontból különösen nagy figyelmet kell fordítani a 
kutak helyes kialakítására, a szennyező anyagok bejutásának megakadályozására. 
 
A külterületi tanyák és egyes állattartó telepek vízellátását rendszerint egyedileg, többnyire 
10-30 m körüli talpmélységű fúrt kutakból oldják meg a tulajdonosok, de találhatók még 
néhol ásott kutak is. Ezen vízkivételi művek esetében is elő kell írni a védőterületekre 
vonatkozó korlátozásokat és tiltásokat, melyeket a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 
szabályoz.  
 
A 4/1981. (IV.4.) OVH. rendelkezés idevonatkozó részeit be kell tartani, melyek a 
következők: 
  

- Az elsőrendű árvízvédelmi töltést, valamint annak védősávjait a töltéslábtól mért 10-
10 m szélességben szabadon kell hagyni, építési tilalommal kell védeni. 
- A védősávon belül semmilyen új létesítmény nem építhető, a védősávba eső meglévő 
épületek nem bővíthetők. 
- A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 23. §-a alapján az árvízvédelmi földmű mentén 
a hullámtéren a vízoldali töltésláb vonalától mért 60 m-en, a mentett oldalon pedig a 
mentett oldali töltésláb vonalától 110 m-en belül anyaggödröt, munkagödröt nyitni, 
szabadkifolyású kutat létesíteni, tavat kialakítani, illetve a fedőréteg tartós 
eltávolításával járó tevékenységet folytatni csak a vízügyi igazgatóság 
hozzájárulásával, szükség esetén részletes talajfeltárás, állékonysági és szivárgási 
vizsgálat alapján lehet. 

 
 
A fejlesztések kialakításakor szigorúan figyelembe kell venni a 4/1981 (IV. 4.) OVH számú 
rendelkezés (Országos Vízgazdálkodási Szabályzat) árvízvédelmi fővédvonalakra vonatkozó 
előírásait, valamint annak 123. §. (2) bekezdésében foglalt, az árvízvédelmi fővédvonalakra 
vonatkozó védősávokat az alábbiak szerint: 
 

Telekkialakítás, közterület rendezés és közműépítés csak a tervben rögzített 
töltésnyomvonal figyelembevételével történhet. Csatlakozó telkek közművek tervezésekor 
46/1999. Korm. rendelet (III.18.) előírásai betartandók. Minden egyéb, a vízgazdálkodást 
érintő tervezésnél a Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Törvényt kell figyelembe venni.  

 
A mértékadó árvízszint vonatkozásában a 74/2014. (XII.23.) BM rendelet előírásait kell 
figyelembe venni. 
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Bármely, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő csatornát érintő 
beavatkozás esetén az Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérni. 
 
A területek beépítési előírásainak összhangban kell lenni a bel- és külterületi vízrendezési 
művek kiépítésével és üzemeltetési engedélyével. 
 
A 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet Árvízvédelmi töltések fejezetének, 7. §. (1) pontja 
kimondja, hogy a „fenntartási feladatok ellátása és az árvízvédelmi töltés védelme érdekében 
a töltésen, valamint a töltésláb vonalától, annak mindkét oldalán számított 10-10 méteres 
védősávon (töltésmenti sávon) belül nem szabad olyan tevékenységet végezni, amely a talaj 
szerkezetét, szilárdságát, összetételét megbontaná, illetve hátrányosan megváltoztatná, annak 
elszennyeződését eredményezné.” 
 
A 30/2008. (XII.31.) KvVM rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni. 
 
A 147/2010. (IV.29.) Kormányrendeletben foglaltakat kérjük megfelelően alkalmazni. 
 
A 83/2014. (III.14.) Kormányrendelet 2. §. (3) pontjában foglaltak szerint: 
A parti sáv szélessége: 
 
a./ a Duna, a Tisza, a Dráva, a Körösök és a Bodrog minkét partján a partvonaltól számított 10 
méterig, 
 
b./ az a.) pontban nem említett egyéb kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, tavak, tározók 
és holtágak mentén a partvonaltól számított 6 méterig, 
 
c) az a) és b) pontba nem tartozó vizek és közcélú vízilétesítmények partvonalától számított 3 
méterig terjed. 
 
Az Országos Vízvédelmi övezetre vonatkozó korlátozásokat, illetve előírásokat be kell 
tartani. 
 
 
 
 
Közművezetékek védőtávolságai: 
 
Zagyvarékas község kül- és belterületén elhelyezkedő villamos művek biztonsági övezete: 
 
- 20 kV-os szabadvezeték külterületen 5m 
- 20 kV-os szabadvezeték belterületen 2,5m 
- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás külterületen 5m 
- 20/0,4 kV-os transzformátor állomás belterületen 2,5m 
-0,4 kV-os csupasz szabadvezeték kül- és belterületen 1m 
- 0,4 kV-os szigetelt szabadvezeték kül- és belterületen 0,5m 
- 0,4 kV-os földkábel kül- és belterületen 1m 
 
 
Védőtávolságok: 
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Telefon földkábel kábeltelevízió fölkábeltől 0,5m 
Telefon földkábel minden más létesítménytől általánosan 1,5 méter 
 
Gázvezeték védőtávolság: 
 
Középnyomású vezeték (3 bar) lakóépülettől 4,0m 
Középnyomású vezeték (3 bar) szennyvíz vezetéktől 1,0m 
Középnyomású vezeték (3 bar) vízvezetéktől 0,7m 
Középnyomású vezeték (3 bar) üreges földalatti műtárgytól 2,0m 
Középnyomású vezeték (3 bar) telefon földkábeltől 0,5m 
Középnyomású vezeték (3 bar) elektromos földkábeltől 0,5m 
 
9. Korlátozások 
 
 
 Országos védettséget élvez az ökológiai folyosó övezete, valamint kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület, melyek területe a TSZ– 1, TSZ – 2 és TSZ -3 jelű tervlapon 
ábrázolásra került. 
 
Kulturális örökség szempontjából a település igazgatási területén 18 db régészeti lelőhely 
található. 
Helyi épített művi értékként, 3 objektum található a belterületen. 
Fentieket a TSZ-1 jelű tervlap tartalmazza. 
Meglévő főút tengelyétől mért 100 - 100 méteren belül korlátozás jelenik meg 
 
Meglévő és tervezett országos természeti értékek (régészeti lelőhelyek, régészeti érdekű 
terület, természet védelemmel érintett területek) törvényerejű védettségénél fogva országos 
rendelkezés hatálya alá esnek. 
 
 
Az újonnan kialakításra kerülő és beépítésre szánt területeken az építéshez, üzemeltetéshez 
szükséges közműveket a meglévők bővítésével és fejlesztésével kell megoldani.  
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3.melléklet a……………………………. Képviselő – testületi határozathoz 
 
 
 
A VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 
 
1. BEAVATKOZÁSOK 
 
A jelenleg hatályos településrendezési terv jóváhagyása óta eltelt időszak jogszabályi 
változásai következtében, a jogszabályi harmonizáció miatt, az alábbi területek 
területfelhasználása módosult: 
 

- Zöldterületből – településközpont vegyes terület 
- Ipari gazdasági területből – vízgazdálkodási terület 
- Ipari gazdasági területből – általános mezőgazdasági terület 
- Településközpont vegyes területből – Zöldterület 
- Általános mezőgazdasági területből – különleges mezőgazdasági üzemi terület 
- Falusias lakóterületből – kisvárosias lakóterület 
- Településközpont vegyes területből– kisvárosias lakóterület 
- Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területből – különleges mezőgazdasági üzemi 

terület 
- Ipari, gazdasági területből – Különleges mezőgazdasági üzemi terület 
- Településközpont vegyes területből – különleges vízmű terület 
- Általános mezőgazdasági területből – közúti közlekedési terület 
- Általános mezőgazdasági területből – kötöttpályás közlekedési terület 
- vízgazdálkodási területből – védelmi erdőterület 
- Gazdasági erdőterületből – általános mezőgazdasági terület 
- Vízgazdálkodási területből – általános mezőgazdasági terület 
- Vízgazdálkodási területből – Különleges beépítésre nem szánt temető terület 
- Vízgazdálkodási területből – Különleges beépítésre nem szánt sportpálya terület 
- Vízgazdálkodási területből – Különleges beépítésre nem szánt vásártér terület 

 
 
A településrendezési tervben szereplő, településfejlesztési koncepcióval összhangban lévő 
területfelhasználási változások 
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Változó besorolású (kategórián belül módosuló) területek az alábbiak: 
 

- településközpont vegyes területből, kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 
 

 
 

 
 
 
Változó besorolású (kategóriájukon belül átminősülő) területek: 
 

- különleges hulladéklerakó területből, különleges megújuló energia hasznosítási terület 
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 Változó besorolású (beépítésre nem szánt területből, beépítésre szánt terület) területek, 
általános mezőgazdasági területből kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület: 
 

 
 

 
 
 

 Változó besorolású (beépítésre szánt területből, beépítésre nem szánt terület) területek, 
kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület visszaminősítése általános mezőgazdasági 
területbe: 
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2. ÜTEMEZÉSEK 
 
 
A jelenleg hatályos településrendezési terv jóváhagyása óta eltelt időszak jogszabályi 
változásai következtében, a jogszabályi harmonizáció miatt módosult területfelhasználások a 
településrendezési terv jóváhagyásával megvalósulnak. 
 
 
Zagyvarékas község településrendezési tervében szereplő területfelhasználási változással járó 
fejlesztések ütemezését befolyásolja a pályázati lehetőség és egyéb esetlegesen bekövetkező 
gazdasági körülmény. 
 
Tervezett területfelhasználással járó fejlesztések ütemezése: 
 
 

1. Általános mezőgazdasági területté történő visszaminősítés a külterületen 
A jelenleg gazdasági területbe sorolt külterületi fejlesztés visszaminősítése 
mezőgazdasági területre. 

 
 

2. Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület kijelölése belterületen 
A belterületen piac kialakítása érdekében kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület 
kijelölése. 

 
3. Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület kijelölése külterületen 

A hosszútávú fejlesztések megvalósítása érdekében kereskedelmi, szolgáltató 
gazdasági terület kijelölése a 32. számú főúthoz közel logisztikai területként. 

 
 

4. Különleges, megújuló energiahasznosítási terület 
A  külterületen napelempark kijelölése és megvalósítása a hulladéklerakó monitoring 
szakaszának lezárását követően pályázati lehetőség figyelembe vételével. 
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4.melléklet a……………………………. Képviselő – testületi határozathoz 
 
 
 
A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGE 
 

 Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

Tervezett, új TSZT szerinti 
területfelhasználás(ha) 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 
Építési 
övezet 

területe 

Összesen 
építési 
övezet 

területe 

Beépítésre 
szánt terület 
mindösszesen 

Építési 
övezet 

területe 

Összesen 
építési 
övezet 

területe 

Beépítésre 
szánt terület 
mindösszesen 

 
LAKÓTERÜLET 

Lf 
falusias 

lakóterület 
154,7795   149,7914   

Lk 
kisvárosias 
lakóterület 

17,6296   24,2664   

Lakóterület 
összesen  172,4091   174,0578  

 
VEGYES TERÜLET 

Vt 
településközpont 

vegyes terület 
9,0718   7,0791   

Vegyes terület 
összesen  9,0718   7,0791  

 
GAZDASÁGI TERÜLETEK 

Gksz 
kereskedelmi, 

szolgáltató 
gazdasági terület 

39,0624   13,1161   

Gip 
ipari 109,0180   6,8856   

Gazdasági 
terület összesen  148,0804   20,0017  

 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET 

Kmü 
mezőgazdasági 
üzemi terület 

3,2026   33,2935   

Kvm 
vízgazdálkodási 

(gátőrház) 
 0  2,1704   

Kszv 
szennyvíz tisztító    0,6390   

Kv 
vízmű területe    0,2377   

Khu 1,4481      
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 Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

Tervezett, új TSZT szerinti 
területfelhasználás(ha) 

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 
Építési 
övezet 

területe 

Összesen 
építési 
övezet 

területe 

Beépítésre 
szánt terület 
mindösszesen 

Építési 
övezet 

területe 

Összesen 
építési 
övezet 

területe 

Beépítésre 
szánt terület 
mindösszesen 

hulladéklerakó 
területe 

Kte 
temető területe 2,8835      

Különleges 
beépítésre szánt 
terület összesen 

 7,5342   36,3406  

 
Összesen 

beépítésre szánt 
terület 

  337,0955   237,4792 
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Területfelhasználás Hatályos TSZT szerinti 

területfelhasználás (ha) 
Tervezett, új TSZT szerinti 

területfelhasználás (ha) 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 Övezet 
területe 

Összesen 
övezet 

területe 

Beépítésre 
nem szánt 

terület 
mindösszesen 

Övezet 
területe 

Összesen 
övezet 

területe 

Beépítésre 
nem szánt 

terület 
mindösszesen 

 
KÖZLEKEDÉSITERÜLET 

Köu 
közúti 

közlekedésiterület 
112,1112   115,1112   

Kök 
kötöttpályás 

közlekedési terület 
11,9646   13,6946   

Közlekedési terület 
összesen  124,0758   128,8058  

 
ZÖLDTERÜLET 

Z 
zöldterület (közpark) 1,7881   1,8944   

Zöldterület összesen  1,7881   1,8944  
       

ERDŐ TERÜLETEK       
Ev 

védelmi erdőterület 0   60,1578   
Eg 

gazdasági erdőterület 5,1015   2,3772   

Erdőterület összesen  5,1015   62,5350  
 

MEZŐGAZDASÁGITERÜLET 
Má 

általánosmezőgazdasági 
terület 

2482,4229   2647,0419   

Mezőgazdasági terület 
összesen  2482,4229   2647,0419  

 
VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET 

V 
vízgazdálkodási terület 220,6474   78,4716   

Vízgazdálkodási 
terület összesen  220,6474   78,4716  

 
KÜLÖNLEGES BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET 

Kbt 
temetők területe    9,6600   

Kbsp 
sportpálya területe    1,5246   

Kben 
megújuló 

energiahasznosítási 
terület 

   1,4481   
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Területfelhasználás Hatályos TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

Tervezett, új TSZT szerinti 
területfelhasználás (ha) 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 Övezet 
területe 

Összesen 
övezet 

területe 

Beépítésre 
nem szánt 

terület 
mindösszesen 

Övezet 
területe 

Összesen 
övezet 

területe 

Beépítésre 
nem szánt 

terület 
mindösszesen 

Kbv 
vásártér területe    2,2706   

Különleges beépítésre 
nem szánt terület 

összesen 
    14,9033  

 
Összesen beépítésre 

nem szánt terület   2834,0357   2933,6520 

 
Összesen 

közigazgatási  terület   3171,1312   3171,1312 
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5.melléklet a……………………………. Képviselő – testületi határozathoz 
 
 
 
 
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVVEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA 
 

 
 

5.1. számú melléklet 
 

Zagyvarékasközség elhelyezkedése Jász – Nagykun - Szolnok Megyében 
 

 

 
 
 
 
I.1. Zagyvarékasközség tervezéssel érintett területei 
 
Zagyvarékasközség Településrendezési tervének készítése során új területfelhasználás 
változással járó tervezési területek az alábbi táblázatban kerültek összesítésre. 
A fejlesztési területek bemutatása a Térségi tervlapokon a táblázatban jelölt sorszámozással 
megegyezően történt.   
 
 
 
 
 

Zagyvarékas 
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A fejlesztéssel érintett tervezési területek külterületen 

 
Sorsz. Változás előtti területfelhasználás Változás utáni területfelhasználás terület nagysága 

 
 

1. 
 

Általános mezőgazdasági terület 
 

Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 
terület 

 
11090m2 
(11,09ha) 

 
 

2. 
 

Településközpont vegyes terület 
 

 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági 

terület 
 

 
2365 m2 
(0,24 ha) 

 
3. 

 
Kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület 

 
Általános mezőgazdasági terület 

 
303929 m2 
(30,39 ha) 

 
 

4. 
 

Különleges beépítésre nem szánt 
hulladéklerakó terület 

 
Különleges beépítésre nem szánt 

megújuló energiahasznosítású terület 

 
14481 m2 
(1,44 ha) 

 

 
A település korábbi, hatályos településrendezési terve jelentős nagyságú gazdasági 
területfejlesztést tartalmazott, mely nem valósult meg. A terület jelenlegi hasznosítása 
művelés alatt álló mezőgazdasági terület (szántó), ezért jelen tervkészítésnél a terület 
visszaminősítésre kerül a tényleges használatnak megfelelően általános mezőgazdasági 
területté. 
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Fejlesztési területek bemutatása Zagyvarékasközség területén 
 
 
 
 
 

II. Az Országos Területrendezési Tervhez való igazodás 
 

 Az Országos Területrendezési terv (OTrT) 2013. évimódosítása alapján az 
Ország Szerkezeti terve a település igazgatási területét: 

 
- Mezőgazdasági térség 
- Vegyes területfelhasználású térség 
- Vízgazdálkodási térség 
- 100 – 500 ha közötti települési térség 
 
kategóriákba sorolja. (2. számú melléklet alapján) 
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Kivonat az Ország Szerkezeti tervéből (OTrT 2013. évi módosítása) 
 

2. számú melléklet 
 

 
 
 
Az Országos Területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák kijelölése során a következő szabályokat kell alkalmazni: 
 
- Mezőgazdasági térséget legalább 75% -ban mezőgazdasági terület kategóriába kell  

sorolni, a fennmaradó részen – a községi ranggal rendelkező települések kivételével – 
városias települési térség nem jelölhető ki. 

- A vegyes területfelhasználású térséget legalább 75% -ban mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
  vagy vegyes területfelhasználású térség kategóriába kell sorolni. 
- A vízgazdálkodási térséget legalább 90 % -ban vízgazdálkodási térség kategóriába kell  

sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhető ki. 
- Települési térséget legalább 75%-ban települési térség kategóriába kell sorolni; 
 
Zagyvarékas közigazgatási területén mezőgazdasági hasznosítású terület összesen 2627,74 ha 
található, melynek területe terület felhasználás átsorolása révén -11,09 ha -al csökken, de 
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visszasorolás révén 30,39 ha-al növekszik is. Mezőgazdasági hasznosítású terület marad 
összesen: 2647,04 ha. 
 
Mezőgazdasági térség Zagyvarékasközségre eső területe 1854,33ha, melynek 75 %-át 
(1390,75 ha) mezőgazdasági területnek kell kijelölni a település szerkezeti tervében. A 
jelenlegi 2647,04 ha <1390,75 ha vagyis megfelel az OTrT előírásának.  
 
Zagyvarékas község közigazgatási területén vegyes területfelhasználású térség területe 
összesen 84,29 ha található, ezen felül erdőgazdálkodási terület 62,535ha nagyságban. A 
vegyes területfelhasználású térség területét fejlesztés nem érinti, így területe (146,825 ha) 
nem csökken. Az OTrTZagyvarékas községre eső vegyes területfelhasználású térség területét 
903,27 ha nagyságban állapította meg. 
Az előírás szerinti (a térség 75 %-a megtartandó), vagyis a 677,6 ha úgy biztosított, 
hogy a meglévő 146,83 ha terület a mezőgazdasági területen lévő többlet 1256,29 ha-nyi 
területből biztosítható. (146,83 ha +1256,29 ha = 1403,12 ha) Az 1403,12 ha > 677,6 ha, 
vagyis megfelel az OTrT előírásainak. 
 
Zagyvarékasközség közigazgatási területén vízgazdálkodási terület 78,47 ha található, 
melynek területe nem változik. 
A 78,47 ha >70,623 ha (az OTrT által jelölt vízgazdálkodási térség 90 % -a), vagyis megfelel 
az OTrT előírásának. 
 
Zagyvarékas település közigazgatási területéből 370,06 ha-t települési térség kategóriába 
sorolja az OTrT, melyet a településrendezési terv nem csökkent, így megfelel az OTrT 
előírásának. 
 
Az országos területfelhasználási kategóriákon belül a kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategóriák rendelkeznek, így a tervkészítés során a település 
közigazgatási területét érintő megyei területfelhasználási kategóriára vonatkozó 
szabályokat kell betartani. (Lásd alább!) 

 
Az országos övezetek közül a település közigazgatási területe: 
 
- országos ökológiai hálózat övezetébe 
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 
- jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe 
- nagyvízi meder övezetébe 
 
sorolt. (3.- 7. számú mellékletek alapján) 

 
- tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe 
- világörökség- és világörökség várományos terület övezet 
- országos vízminőségvédelmi terület övezetébe 
- vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló  
  vízkár elhárítási célú szükségtározók területének övezetébe 
- kiemelt fontosságú honvédelmi terület övezetébe 
 
nem sorolt. 
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Országos Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés 
  
Zagyvarékasközség közigazgatási területét az alábbi Országos Övezetek érintik, melyekre 
vonatkozóan az alábbi szabályokat az OTrT –benmegfogalmazottakkal összhangban kell 
betartani. 
 
A 3. számú melléklet bemutatja az országos ökológiai hálózat övezetének területi 
elhelyezkedését a település közigazgatási területén. 
 

3. számú melléklet 
 

 
 
 
OTrT 13. § szerinti követelmény 
 
(1) Az országos ökológiai hálózat övezetében csak olyan kiemelt térségi és megyei 
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat 
természetes és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait nem veszélyezteti. 
(2) Az övezetben bányászati tevékenységet folytatni a bányászati szempontból kivett 
helyekre vonatkozó előírások alkalmazásával lehet. 
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a kiemelt térségi és a megyei területrendezési 
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint pufferterület övezetbe kell sorolni. 
 
követelmény teljesítése: 
A hatályos településszerkezeti terv az ökológiai hálózat övezetébe főként gyep-, erdő- 
valamint vízfelületeket – sorol, ezt a szerkezeti terv tartalmazza, bányászati tevékenység 
a település közigazgatási területének ezen részein nem folyik, így a terv megfelel az 
OTrT ezen övezetére vonatkozó előírásának. 
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A 4. számú melléklet bemutatja a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetének 
területi elhelyezkedését a település közigazgatási területén. 
 

 
4. számú melléklet 

 

 
 
 

OTrT 13/A. § szerinti követelmény 
 
(1) Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt terület csak 
kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. 
(2) Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
követelmény teljesítése: 
A hatályos településszerkezeti terv a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület 
övezetében új beépítésre szánt területet nem jelöl ki, bányászati tevékenység a település 
közigazgatási területének ezen részein nem folyik, így a terv megfelel az OTrT ezen 
övezetére vonatkozó előírásának. 
 
Az 5. számú melléklet bemutatja a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetének 
területi elhelyezkedését a település közigazgatási területén. 
 
OTrT 13/B. § szerinti követelmény 
 
A településrendezési eszközökben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetét a 
mezőgazdasági terület területfelhasználási egység kijelölésénél figyelembe kell venni. 
 
követelmény teljesítése: 
 
A településrendezési tervben a jó termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe eső 
területek mezőgazdasági területként kerültek kijelölésre.  
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5. számú melléklet 
 

 
 
 
A 6. számú melléklet bemutatja a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetének 
területi elhelyezkedését a település közigazgatási területén. 
 

6. számú melléklet 
 

 
 
 
OTrT 14. § szerinti követelmény 
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(1) Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
(2)  Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati tevékenységet 
engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint lehet. 
 
követelmény teljesítése: 
 
A településrendezési tervben az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre, külszíni bányatelek megállapítása és bányászati tevékenység engedélyezése a 
bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok szerint történik. 
 
 
A 7. számú melléklet bemutatja a nagyvízi meder terület övezeténekelhelyezkedését a 
település közigazgatási területén. 
 

7. számú melléklet 

 
 
 
OTrT 16 §. szerinti követelmény 
 
A nagyvízi meder és a Vásárhelyi - terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár - 
elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt terület nem 
jelölhető ki. 
 
követelmény teljesítése: 
A településrendezési tervben az övezet területén új beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre. 
 
 
Országos műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés 
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A település közigazgatási területét az Országos infrastruktúra hálózatból az M8 jelű 
gyorsforgalmi út tervezett nyomvonala, a 32. számú főútvonal települési szakasza, tervezett 
országos kerékpárút törzshálózat, meglévő országos törzshálózati vasútvonal, tervezett 
nagysebességű vasútvonal nyomvonala, továbbá villamos átviteli hálózatok (750, 450, 220 
kV-os hálózatok) és  meglévő elsőrendű árvízvédelmi fővédvonal érinti. 
 
Az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatokat a településszerkezeti terv nem 
változtatja meg. 
 
 
 
Nyilatkozat az Országos Területrendezési Tervnek való megfelelésről 
 
Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Zagyvarékasközség 
településrendezési tervének tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az általam 
készített településszerkezeti terv az 1996. évi XXI. Törvény alapján figyelembe veszi a 
magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a tervi hierarchiában 
magasabbrendű tervet, így Zagyvarékasközség esetében az Országos Területrendezési 
Tervet. 
 
Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Zagyvarékasközség 
településszerkezeti terve megfelel a település közigazgatási területére vonatkozó Országos 
Területrendezési Tervi előírásoknak. 
 
 
Szolnok, 2019. Március hó 

 
          ……………………………. 
        Kiszelovics Ildikó 
               vezető településtervező 
           TT-1-16-0238 
 
 
 
 
III. A Megyei Területrendezési Tervhez való Igazodás 

 
III.1. Megyei Szerkezeti Tervhez való igazodás 
 
 

A Megyei Szerkezeti Terv település területét érintő elemeink felsorolása, bemutatása 
 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megye hatályos Területrendezési Terve (MTrT) a település 
közigazgatási területét, a tervezéssel érintett területeit: 

 
- Mezőgazdasági térség 
- Erdőgazdálkodási térség 
- Vegyes területfelhasználású térség 
- Vízgazdálkodási térség 
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- Hagyományosan vidéki települési térség 
 
kategóriákba sorolja. (8. számú melléklet alapján) 
 

8. számú melléklet 
 

Megyei Térségi szerkezeti terv kivonata Zagyvarékasközségre vonatkozóan 
 
 

 
 
 
A Megyei Területrendezési Tervben (MTrT) Zagyvarékas közigazgatási területe 
mezőgazdasági-, erdőgazdálkodási-, vegyes terület felhasználású-, vízgazdálkodási- és 
hagyományosan vidéki települési térségbe lett besorolva az alábbi arányban: 
 
- mezőgazdasági térség:    58,47 % (1854,33 ha nagyságban) 
- erdőgazdálkodási térség:      0,86 % (27,39 ha nagyságban) 
- vegyes területfelhasználású térség:   28,48 % (903,27 ha nagyságban) 
- vízgazdálkodási térség:     0,50 % (16,04 ha nagyságban) 
- hagyományosan vidéki települési térség:  11,69 % (370,06 ha nagyságban) 
 
A területkimutatás a VÁTI - TEIR, GIS térinformatikai alkalmazások alapján 
(arcgis.vati.hu/...) készült. 
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1. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti mezőgazdasági térség 
 
követelmény: 
 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
 b) pont: a mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias lakóterület és vegyes 
terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki. 
 
a követelmény teljesítése:    (lásd 9. sz. rajzi melléklet) 
 
A település közigazgatási területén         
 - az MTrT mezőgazdasági térségének a területe összesen (A):  1854,33 ha, 
 - a hatályos településszerkezeti tervben a mezőgazdasági terület: 2482,43 ha, 
 - a tervezett módosítással a mezőgazdasági terület  
    csökkenése/növekedése: +164,62 ha, 
 -  a tervezett módosítás után a mezőgazdasági terület (B):  2647,04 ha. 
 
 (A) x 0.85 ≤ (B), tehát a követelmény teljesül, a térségben nagyvárosias 
lakóterület és vegyes területfelhasználási egység nem került kijelölésre. 

 
 
2. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti erdőgazdálkodási térség 

 
követelmény: 
 
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
 a) pont: az erdőgazdálkodási térséget legalább 85%-ban erdőterület területfelhasználási 
egységbe kell sorolni; 
 
OTrT 7.§ (1) bekezdés:Az erdőgazdálkodási térség Országos Erdőállomány Adattár 
(OEA) szerint erdőterületnek minősülő területét a településszerkezeti terv legalább 95%-
ban csak erdőterület területfelhasználási egységbe sorolhatja. 
 
a követelmény teljesítése:    (lásd 9. sz. rajzi melléklet) 
 
A település közigazgatási területén         

 -  az MTrT erdőgazdálkodási térségének a területe összesen (A):   27,39 ha, 
 -  az OEA szerint erdőterületnek minősülő terület (B): 59,82 ha, 
 -  a hatályos településszerkezeti tervben az erdő terület: 5,10 ha, 
 -  a tervezett módosítással az erdőterület csökkenése/növekedése: +57,43 ha, 
 -  a tervezett módosítása után az erdőterület (C):  62,53 ha. 
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(A) x 0.85 ≤ (C), és (B) x 0.95 ≤ (C), tehát a követelmény teljesül, vagyis megfelel a 
magasabb rendű tervek előírásainak. 

 
 

9. számú melléklet 
 

Településszerkezeti terv kivonata Zagyvarékas községre vonatkozóan 
 

 
3. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vegyes területfelhasználású térség 
 

követelmény: 
 

OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
 c) pont: a vegyes területfelhasználású térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, 
erdőterület, vagy természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a 
fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület kivételével bármely települési 
területfelhasználási egység kijelölhető. 
 
a követelmény teljesítése:   (lásd 9. sz. rajzi melléklet) 

 
A település közigazgatási területén         
 -  az MTrT vegyes területfelhasználású térségének a területe összesen (A): 903,27 ha, 
 -  a hatályos településszerkezeti tervben a vegyes terület: 903,27 ha, 
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 -  a tervezett módosítással a vegyes terület csökkenése/növekedése:  0,00 ha, 
 -  a tervezett módosítás után a vegyes terület (B):  903,27 ha. 
 

(A) x 0,90 ≤ (B), és a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre, tehát a követelmény teljesül. 

 
 

4. A Térségi Szerkezeti Terv szerinti vízgazdálkodási térség 
 

követelmény:  
 
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
f) pont:a vízgazdálkodási térséget legalább 90 %-ban vízgazdálkodási terület 
területfelhasználási egységbe kell sorolni, a fennmaradó részen beépítésre szánt terület 
nem jelölhető ki; 
 
a követelmény teljesítése:   (lásd 9. sz. rajzi melléklet) 

 
A település közigazgatási területén         
 -  az MTrT vízgazdálkodási térségének a területe összesen (A):  16,04 ha, 
 -  a hatályos településszerkezeti tervben a vízgazdálkodási terület: 220,64 ha, 
 -  a tervezett módosítással a vízgazdálkodási terület  
    csökkenése/növekedése:  -142,17 ha, 
 -  a tervezett módosítás után a vízgazdálkodási terület (B):  78,47 ha. 

 
(A) x 0,90 ≤ (B), és a fennmaradó részen beépítésre szánt terület nem került 
kijelölésre, tehát a követelmény teljesül. 

 
 
5. Hagyományosan vidéki települési térség 

 

követelmény:  
 
OTrT 6.§ (2) bekezdés: A kiemelt térségi és megyei területfelhasználási kategóriákon 
belül a települési területfelhasználási egységek kijelölése során a következő szabályokat 
kell alkalmazni: 
e) pont:a hagyományosan vidéki települési térség a nagyvárosias lakóterület kivételével 
bármelyik területfelhasználási egységbe sorolható 
 
a követelmény teljesítése:   (lásd 9. sz. rajzi melléklet) 
 
A hagyományosan vidékies települési térségben nem került sor nagyvárosias 
lakóterület kijelölésére, az alábbi területfelhasználási egységekbe került besorolásra: 
 
- kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek. 
 

 
Országos/Térségi műszaki infrastruktúra hálózatoknak való megfelelés 
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Az országos, valamint a térségi jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok és egyedi 
építmények helye az MTrT -ben meghatározott térbeli rend figyelembevételével került 
feltüntetésre. 
 
Vonalas infrastruktúra vonatkozásában M8 jelű gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalát, a 
32. számú főútvonal települési szakaszát, tervezett országos kerékpárút törzshálózatot, 
meglévő országos törzshálózati vasútvonalat, tervezett nagysebességű vasútvonal 
nyomvonalát, továbbá villamos átviteli hálózatokat (750, 450, 220, 120 kV-os hálózatok), 
térségi szénhidrogén szállítóvezetéket, meglévő első- és másodrendű árvízvédelmi 
fővédvonal nyomvonalát ábrázolja az MTrT. 
 
A meglévő országos közutat és tervezett gyorsforgalmi utat a településszerkezeti terv az 
MTrT –vel megegyező hosszúságban és nyomvonalon ábrázolja az alábbiak szerint: 
 

M 8 jelű gyorsforgalmi út (Szolnok-Eger) települési nyomvonala:  1,01 km 
32. számú főút település közigazgatási területet elkerülő szakasza:  4,62 km 

 
A tervezett országos kerékpárút-hálózatot a településszerkezeti terv az MTrT –vel 
megegyező hosszúságban és nyomvonalon ábrázolja az árvízvédelmi töltésen vezetve: 
           4,8 km 
 
A tervezett nagysebességű vasútvonal (Záhony-Ferihegy) hossza:   1,24 km 
melyet az MTrT-vel megegyezően ábrázol a településszerkezeti terv. 
 
Az országos- és térségi jelentőségű, meglévő energiahálózatokat a Településszerkezeti terv 
fix nyomvonalon és hosszon ábrázolja az MTrT – vel megegyezően, eltérés nélkül. 
 
A tervezett műszaki infrastuktúra elemeket az MTrT-vel összhangban, annak megfelelő 
lehatárolással és funkcióval jelöli a településszerkezeti terv. 
 
III.2. Megyei Övezetekhez való területi igazodás, megfelelés 
 

Zagyvarékas község közigazgatási területe a térségi övezetek közül: 
 

- országos ökológiai hálózat ökológiai folyosó térségi övezetébe 
- kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe 
- kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetébe 
- ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezetébe 
- együtt tervezhető térségek övezetébe 
-nagyvízi meder övezetébe 
 

 sorolt. 
 

továbbá: 
 
- országos ökológiai hálózat magterület övezetébe 
- országos ökológiai hálózat pufferterület övezetébe 
- erdő telepítésére alkalmas terület övezetébe 
- földtani veszélyforrás területének övezetébe 
- térségi komplex tájrehabilitációt igénylő terület övezetébe 
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- országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe 
- történeti települési terület övezetébe 
- világörökség-várományos terület övezetébe 
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület övezetébe 
- felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtőterületének övezetébe 
- kiemelt fontosságú meglévő honvédelmi terület övezetébe 
-honvédelmi terület övezetébe 
- rendszeresen belvízjárta terület övezetébe 
 
nem sorolt. 

 
 
1. Az ökológiai folyosó övezet  (MTrT 3.1. sz. mell.) 

 
követelmény: 
 
Tftv.23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  
  c) pont:az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 
oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 
területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 
 
a követelmény teljesítése: (lásd 10. sz. rajzi melléklet - narancssárga színnel) 

 
A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt ökológiai folyosó övezet  

 -  területe az MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  202,57 ha, 
 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 202,57 ha, 
 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  
 -  területe a tervezett módosítás után (B):  202,57 ha. 
 

 (A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 
  

10. számú melléklet 
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 követelmény: 
 
 OTrT 18. § (1) bekezdés: Az övezetben beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, kivéve, 
 ha 
 a) pont:a települési területet az ökológiai folyosó körülzárja, és 
 b) pont:a kijelölést más jogszabály nem tiltja. 

 OTrT 18. § (2) bekezdés: Az (1) bekezdésben szereplő kivételek együttes fennállása 
esetén, a beépítésre szánt terület területrendezési hatósági eljárás alapján jelölhető ki. Az 
eljárás során vizsgálni kell, hogy biztosított-e az ökológiai folyosó természetes és 
természetközeli élőhelyeinek fennmaradása, valamint az ökológiai kapcsolatok zavartalan 
működése. 
 
a követelmény teljesítése:    
Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre, tehát a követelmény 
teljesül. 
 

 követelmény: 
 

 OTrT 18. § (3) bekezdés: Az OTrT 2013. évi módosítása törölte ezt az előírást. 
 
 követelmény: 
 
 OTrT 18. § (4) bekezdés: Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-

hálózatok elemeinek nyomvonala, az erőművek és kiserőművek az ökológiai folyosó és az 
érintkező magterület természetes élőhelyeinek fennmaradását biztosító módon, az azok 
közötti ökológiai kapcsolatok működését nem akadályozó műszaki megoldások 
alkalmazásával helyezhetők el. 

 
 a követelmény teljesítése:  Az övezetben közlekedési infratruktúra-hálózat nem 

került kijelölésre.Az energetikai infrastuktúra hálózatok elemeinek elhelyezésére 
vonatkozóan a helyiépítési szabályzat (H.É.SZ.) korlátozó szabályokat hoz. 
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követelmény: 

 
OTrT 18. § (5) bekezdés: Az övezetben új külszíni művelésű bányatelek nem létesíthető, 
meglévő külszíni művelésű bányatelek nem bővíthető. 

 
 a követelmény teljesítése:     

 
 Az övezet területén bányatelek nem került kijelölésre, bányászattal érintett terület 

nem található. 
 
2.  A kiváló termőhelyi adottságú szántóterületek övezete (MTrT 3.2. sz. mell.) 

 
követelmény:  
 
Tftv.23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  

  c) pont:az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az 
érdekelt államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell 
lehatárolni oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település 
közigazgatási területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 

 
11. számú melléklet 

 

 
 
 
 
 
a követelmény teljesítése:   (lásd 11. sz. rajzi melléklet) 
 

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt  kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezet  

 -  területe a MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  1507,22 ha, 
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 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 1507,22 ha, 
 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  
 -  területe a tervezett módosítás után (B):  1507,22 ha. 
 

 (A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 
 
 

követelmény: 
OTrT 13/A.§:  Kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetében beépítésre szánt 
terület csak kivételesen, egyéb lehetőség hiányában területrendezési hatósági eljárás 
alapján jelölhető ki. 

  
 a követelmény teljesítése:     

 
Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 

 
 
 
3. A kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete (MTrT 3.3. sz. mell.) 
 
Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása országos övezetként alkalmazza. 
 

követelmény: 
 Tftv.23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  
 c) pont:az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 
oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 
területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 
 

12. számú melléklet 

 
 
a követelmény teljesítése: (lásd 12. sz. rajzi melléklet – sötétzöld színnel) 
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A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt kiváló termőhelyi adottságú 
erdőterületek övezet  

 -  területe az MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  13,46 ha, 
 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 13,46 ha, 
 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  00,0 ha,  
 -  területe a tervezett módosítás után (B):  13,46 ha. 

 
 (A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

 
követelmény: 
 

OTrT 14.§. (1) bekezdés: Kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezetében új 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. 

  
 a követelmény teljesítése:     

 
Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
 
követelmény: 
OTrT 14.§. (2) bekezdés: Az övezetben külszíni bányatelket megállapítani és bányászati 
tevékenységet engedélyezni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok 
szerint lehet. 

  
 a követelmény teljesítése:     

 
Az övezet területén bányászati tevékenység nem folyik, bányatelek nem került 
megállapításra. 

 
 
4.  Térségi jelentőségű tájképvédelmi  terület övezete (MTrT 3.5. sz. mell.) 
 
Az övezet területét az OTrT 2013. évi módosítása megszüntette. 
 
5. Az ásványi nyersanyag-gazdálkodási terület övezete(MTrT3.9. sz. mell.) 
 

követelmény: 
 Tftv.23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  
  c) pont:az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 
oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 
területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 
 
a követelmény teljesítése:   (lásd 13. sz. rajzi melléklet) 
 

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt  ásványi nyersanyag-
gazdálkodási terület övezet  

 -  területe a MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  3171,17ha, 
 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 3171,17ha, 
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 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00ha,  
 -  területe a tervezett módosítás után (B):  3171,17ha. 

 
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 

 
követelmény: 
OTrT19./B § (1) bekezdés:Az ásványi nyersanyagvagyon-terület övezetét a 
településrendezési eszközökben kell tényleges kiterjedésének megfelelően lehatárolni. 

 
a követelmény teljesítése:   (lásd 13. sz. rajzi melléklet) 
 
Az ásványi nyersanyagvagyon övezetének területét a településszerkezeti terv 
tényleges kiterjedésének megfelelően határolja le. 

 
követelmény:     
OTrT19./B § (2) bekezdés: Az (1) bekezdés szerint kijelölt területen, a 
településrendezési eszközökben csak olyan területfelhasználási egység, építési övezet 
vagy övezet jelölhető ki, amely az ásványi nyersanyagvagyon távlati kitermelését nem 
lehetetleníti el. 
 
a követelmény teljesítése:   (lásd 13. sz. rajzi melléklet) 
Az ásványi nyersanyagvagyon kitermelésének helyét a településszerkezeti terv 
különleges beépítésre nem szánt bányatelek területfelhasználási egységbe sorolja.  
 

13. számú melléklet 
 

 
 

 
6. Az együtt tervezhető térségek övezete(MTrT3.10. sz. mell.) 
 

14. számú melléklet 
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lehetőség: 
OTrT16/B.§. (1) bekezdés: Az együtt tervezhető térségek övezetébe tartozó települési 
önkormányzatok településfejlesztési és településrendezési feladataik összehangolt 
ellátásához – törvényben meghatározott – közös egyszerűsített településszerkezeti tervet 
készíthetnek. 

 OTrT16/B.§. (2) bekezdés: A közös egyszerűsített településszerkezeti tervnek az egyes 
településekre vonatkozó részeit az érintett települési önkormányzatok határozattal 
fogadják el. 
 
a lehetőség kihasználása:   (lásd 14. sz. rajzi melléklet) 
A település nem készített közös egyszerűsített településszerkezeti tervet más 
településsel együtt. 

 
 
7. Nagyvízi meder terület övezete  (MTrT 3.12. sz. mell.) 
 

követelmény: 
  
Tftv.23/A § (2) bekezdés: A településrendezési tervek készítése során  
 c) pont:az országos (…) és a megyei övezetek által érintett területeket az érdekelt 
államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatásának figyelembevételével kell lehatárolni 
oly módon, hogy a kiemelt térségi és a megyei övezet területének a település közigazgatási 
területére eső része legfeljebb +/–5%-kal változhat; 
 
a követelmény teljesítése:  (lásd 15. sz. rajzi melléklet – sötétkék színnel) 
 

A település közigazgatási területén az államigazgatási szervek előzetes 
adatszolgáltatásának figyelembe vételével lehatárolt terület övezet  

 -  területe az MTrT  térségi szerkezeti tervében (A):  222,33 ha, 
 -  területe a hatályos településszerkezeti tervben: 222,33 ha, 
 -  területének csökkenése/növekedése a tervezett módosítással:  0,00 ha,  
 -  területe a tervezett módosítás után (B):  222,33 ha. 

 
(A) x 0,95 ≤ (B) ≤ (A) x 1,05, tehát a követelmény teljesül. 
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15. számú melléklet 
 

 
 
követelmény: 
 
OTrT 14.§. (1) bekezdés:A nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében 
megvalósuló vízkár-elhárítási célú szükségtározók területének övezetében új beépítésre szánt 
terület nem jelölhető ki. 
 
a követelmény teljesítése:     
 
Az övezetben beépítésre szánt terület nem került kijelölésre. 
 
 
Nyilatkozat a Megyei Övezetekhez való megfelelésről 
 
Kiszelovics Ildikó (vezető településtervező, TT-1-16-0238), mint Zagyvarékasközség 
településrendezési tervének tervezője a fent leírtak alapján nyilatkozom, hogy az általam 
készített településszerkezeti terv az 1996. évi XXI. Törvény alapján figyelembe veszi a 
magasabbrendű terveket. A törvény értelmében figyelembe kell venni a tervi hierarchiában 
magasabbrendű tervet, így Zagyvarékas esetében a Jász – Nagykun - Szolnok Megyei 
Területrendezési Tervet. 
 
Az előzőekben leírtak alapján, mint tervező nyilatkozom, hogy Zagyvarékasközség 
településszerkezeti terve megfelel a település közigazgatási területére vonatkozó Megyei 
Övezeti tervi előírásoknak. 
 
Szolnok, 2019. Március hó 
 
          ……………………………. 
        Kiszelovics Ildikó 
               vezető településtervező 
           TT-1-16-0238 



ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
 
 

ELŐTERJESZTÉS 
A Képviselő-testület 2019. május 13-i ülésére 

 
Zagyvarékas község településrendezési terve módosításának elhatározásáról és kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánításáról 
 
 

Zagyvarékas Község jelenleg hatályos településrendezési tervének módosítási szándékával 
Önkormányzatunkat megkeresték. A módosítás az alábbi területre vonatkozik: 
 
 Zagyvarékas külterületén, a jelenleg hatályos rendezési tervben szereplő, 
földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 050/3, 050/4, 049, 048/13,/14,/15/17 hrsz-ú területen 
bányatelek megvalósítása. 
 
A településrendezési terv módosítás beruházó általi igénye, az adott területre vonatkozóan 
településrendezési szerződés keretein belül, a beruházó által kerül finanszírozásra. A 
településrendezési szerződés intézményét az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 
1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 30/A§-a nevesíti, e szerint lehetőség arra, hogy a 
településrendezési eszközök a beruházó által meghatározott területre vonatkozó 
módosításának költségeit az önkormányzat az érdekelt fejlesztőre hárítsa át. Fenti lehetőség 
alapján a befektető finanszírozza.  
 
A településrendezési terv módosításának idejére önkormányzati főépítész megbízása 
szükséges, akinek a megbízási díját szerződés keretében szintén az érdekelt fejlesztő fizeti. 
 
A beruházás mielőbbi megvalósítása érdekében a területet kiemelt fejlesztési területté kell 
nyilvánítani, így egyeztetési eljárása tárgyalásos eljárás. 
 
A településrendezési eszközök módosítása előtt szükséges a Képviselő – testület döntése a 
településrendezési eszközök módosításának elhatározásáról, és a terület kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánításáról ezért a fentiek értelmében terjesztem elő a következő határozat – 
tervezeteket, melyet elfogadásra javaslok. 
 
Zagyvarékas, 2019. május 10. 
 
 
 
 
 
         Jánosi József 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
_____/2019. (______) Kt. 
H a t á r o z a t: 
Zagyvarékas Község településrendezési terve  módosításának elhatározásáról 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta Zagyvarékas 
Község településrendezési tervének módosítására vonatkozó előterjesztést és a 
következőképpen döntött: 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete, a településen különleges 
bányászati célú terület megvalósításának elősegítése érdekében támogatja a következő 
területre vonatkozó településrendezési terv módosítást: 
 
 Zagyvarékas Község külterületén , a jelenleg hatályos rendezési tervben szereplő, 
földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 050/3, 050/4, 049, 048/13,/14,/15/17 hrsz-ú területen 
különleges bányászati célú terület megvalósítása miatti településrendezési terv 
módosítás. 
 
A településrendezési terv módosításának és a főépítész megbízásának díját a 
településrendezési terv módosítását kezdeményező fizeti, és az ezzel kapcsolatos 
szerződéseket megköti. 
A épviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
 
 
A határozatról értesülnek: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kiszelovics Ildikó településtervező 
4. Pannonásvány Kft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
____/2019.(____)  Kt. 
H a t á r o z a t: 
Zagyvarékas Község külterületi 050/2, 050/3, 050/4, 049, 048/13,/14,/15/17 hrsz-ú terület 
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő - testülete megtárgyalta Zagyvarékas 
Község , a jelenleg hatályos rendezési tervben szereplő, földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 
050/3, 050/4, 049, 048/13,/14,/15/17  hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására 
vonatkozó előterjesztést és a következőképpen döntött: 
 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a településfejlesztési 
koncepcióról,  a településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 
32.§ (6) bekezdés c) pontja értelmében Zagyvarékas Község külterületén, a jelenleg 
hatályos rendezési tervben szereplő, földhivatali átvezetés előtt álló 050/2, 050/3, 050/4, 
049, 048/13,/14,/15,/17  hrsz-ú területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja különleges 
bányászati célú terület megvalósítása érdekében. A területen bányatelek jön létre, melynek 
megvalósítása a nyersanyag kitermelést szolgálja. 
 
 
A határozatról értesülnek: 

1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. Kiszelovics Ildikó településtervező 
4. Pannonásvány Kft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 
Előterjesztés  

a Képviselő-testület 2019. május 13-i ülésére 
a Zagyva folyó árvízvédelmi védvonal területével kapcsolatos intézkedések megtételéről 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság(KÖTIVIZIG) a KEHOP-1.4.0-15-2015-00008. 
azonosító jelű „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, védvonalak 
terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság működési 
területén” című projekt megvalósítása érdekében, töltésfejlesztés céljára a Zagyvarékas Községi 
Önkormányzat tulajdonát képező Zagyvarékas külterületi 078/1, 078/3,  079, 0113/1, és a 0113/2 
hrsz-ú út megjelenésű ingatlanok egy részét kívánja felhasználni. 
A Képviselő-testület hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a fenti ingatlanok kikerüljenek az 
önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonából, s az így kivont, megosztás során kialakuló 
ingatlanokat az önkormányzat a  Magyar Állam tulajdonába térítésmentesen átadja. 
Az előterjesztés mellékletében található szerződés részletesen tartalmazza az ingatlanokat érintő 
térítésmentes tulajdonba adás mértékét. Az átadás után vagyonkezelőként a KÖTIVIZIG kerül 
bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és az alábbi határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Zagyvarékas, 2019. május 10. 
 
       Jánosi József 
       polgármester 
 
___/2019.(_____) Kt. 
H a t á r o z a t: 
A Zagyva folyó árvízvédelmi védvonal területével kapcsolatos intézkedések megtételéről 
Zagyvarékas Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § 
(2) bekezdés, továbbá a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 3. §-a és Zagyvarékas 
község nemzeti vagyonáról szóló 16/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelet alapján az alábbi 
határozatot hozza: 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Zagyvarékas 
külterület 0113/2 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0113/3 hrsz-ú ingatlan (627 m2), a 0113/1 
hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0113/5 hrsz-ú ingatlan (939 m2), a 078/1 hrsz-ú ingatlanból 
kialakuló 078/11 hrsz-ú ingatlan(21 m2), a 078/3 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 078/7 hrsz-ú 
ingatlan(52 m2), valamint a 079 hrsz-ú ingatlanból kialalkuló 079/1 hrsz-ú ingatlan (233 m2) 
a Zagyvarékas térségében a Zagyva folyó bal partján megvalósuló árvízvédelmi védvonal 
részét képezi, az önkormányzati feladatellátást nem szolgálja. 

2. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 1. 
pont szerinti, az önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon – jogszabályban 
meghatározott állami feladatellátás céljából ingyenesen, térítésmentes átadással közfeladat 
ellátás elősegítése érdekében – árvízvédelmi védvonal kialakítására a Magyar Állam 
tulajdonába és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe kerüljön. A 
tulajdoni viszonyok változásának összes költsége a vagyonkezelőt terheli. 

3. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert 
az ingyenes átadáshoz, az árvízvédelmi fejlesztés megvalósításához szükséges intézkedések 
megtételére, okiratok és nyilatkozatok aláírására, és azok módosítására. 
Felelős: Jánosi József polgármester 
Határidő: a projekt általi határidők szerint 
 
Erről értesül: 
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1. Jánosi József polgármester 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző 
3. KÖTIVIZIG 
4. Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

 
Melléklet az előterjesztéshez 

 

 
 
 

SZERZŐDÉS 
TÉRÍTÉSMENTES TULAJDONBA ADÁSRÓL ÉS INGATLAN 

MEGOSZTÁSÁRÓL 

Mely létrejött egyrészről Zagyvarékas Község Önkormányzata (székhely: 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 
56., törzsszám: …………., adószám:……………., statisztikai számjel:………………….) - képviseli: Jánosi 
József polgármester - mint átruházó (továbbiakban: átruházó), 

másrészről Magyar Állam, képviseletében: a Magyar Állam nevére és javára eljáró Közép-Tisza- vidéki 
Vízügyi Igazgatóság (KÖTIVIZIG) (5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4. törzsszáma: 15308469, 
adószáma: 15308469-2-16, statisztikai számjel: 15308469- 8411-312-16, képviseli: Lovas Attila igazgató) 
mint a Magyar Állam átvevő nevében eljáró állami tulajdonjogot eredményező szerződések megkötésére 
meghatalmazott, mint átvevő (továbbiakban: átvevő), úgyis mint kijelölt vagyonkezelő - együttes 
említésük esetén: Szerződő Felek – között az alulírott napon, helyen, az alábbi feltételek mellett: 

Preambulum 

Zagyvarékas Község Önkormányzat Képviselő-testülete …………….. sz. közgyűlési határozatával döntött 
arról, hogy a KEHOP-1.4.0-15-2015-00008. azonosító jelű „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó árvízszintre 
történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi 
Igazgatóság működési területén” című projekt megvalósításának támogatása érdekében, töltésfejlesztés céljára 
a tulajdonát képező Zagyvarékas külterületi 078/1 hrsz.-ú, 078/3 hrsz.-ú, 079 hrsz.-ú 0113/1hrsz.-ú, valamint a 
0113/2 hrsz.-ú  út megjelölésű ingatlanokat kivonja az önkormányzat forgalomképtelen vagyonából, s az így 
kivont, megosztás során kialakuló az alábbiakban részletesen körülírt ingatlanokat térítésmentesen a Magyar 
Állam tulajdonába átadja.   

1./ Szerződő felek rögzítik, hogy az átvevő – többek között – Zagyvarékas Község árvízvédelmi töltésének 
megerősítése céljából a KEHOP-1.4.0-15-2015-00008. azonosító jelű „Árvízvédelmi védvonalak mértékadó 
árvízszintre történő kiépítése, védvonalak terhelésének csökkentése a Közép-Tiszán a Közép-Tisza-vidéki 
Vízügyi Igazgatóság működési területén” pályázatot nyújtott be sikeresen, amelyre pozitív támogatói döntéssel 
rendelkezik. A projekt megvalósítása körében Zagyvarékas Községet is érintően, annak árvízvédelmi 
védvonalainak mértékadó árvízszintre történő kiépítése, illetve védvonalak terhelésének csökkentése 
szükséges, mely munkálatok elvégzése érinti az átruházó tulajdonában lévő alább rögzített ingatlanokat.  

2./ Az átruházó kizárólagos tulajdonát képezi a Zagyvarékas külterületi 0113/2 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
saját használatú út, és csatorna megjelölésű, 5999 m2 alapterületű ingatlan.  

Szerződő felek rögzítik, hogy a Földmérő Iroda Kft. (székhelye: 5000. Szolnok, Szigligeti utca 7/1. fsz. 3.) 
1700/2018 munkaszámon, 2018. május 24. napján kelt, és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
által Z:3-506/2018. szám alatt záradékolt kisajátítási változási vázrajzot készített, mely vázrajz alapján a 
Zagyvarékas külterületi 0113/2 hrsz.-ú ingatlan megosztása után, az alábbi ingatlanok jönnek létre:  

2.1./ Zagyvarékas külterület 0113/3 hrsz.-ú, 627 m2 alapterületű, kivett saját használatú út, és csatorna 
megjelölésű ingatlan,  

2.2./ Zagyvarékas külterület 0113/4 hrsz.-ú, 5372 m2 alapterületű, kivett saját használatú út, és csatorna 



 
 

megjelölésű ingatlan. 

 

           Zagyvarékas Község Önkormányzata                                  Magyar Állam nevében és képviseletében:  
         képviseletében Jánosi József polgármester                                eljáró KÖTIVIZIG, úgyis mint vagyonkezelő  
             Átadó                                            Lovas Attila igazgató  
                                                                                                                     Átvevő/Vagyonkezelő  
           

dr. Fazekas Attila  
ügyvéd  

 

3./ Az átruházó kizárólagos tulajdonát képezi a Zagyvarékas külterületi 0113/1 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
saját használatú út, árterület megjelölésű, 9519 m2 alapterületű ingatlan, ezen ingatlant terheli a nagyvizi 
mederben való elhelyezkedés.  

Szerződő felek rögzítik, hogy a Földmérő Iroda Kft. (székhelye: 5000. Szolnok, Szigligeti utca 7/1. fsz. 3.) 
1700/2018 munkaszámon, 2018. május 24. napján kelt, és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
által Z:3-524/2018. szám alatt záradékolt kisajátítási változási vázrajzot készített, mely vázrajz alapján a 
Zagyvarékas külterületi 0113/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása után, az alábbi ingatlanok jönnek létre:  

3.1./ Zagyvarékas külterület 0113/5 hrsz.-ú, 939 m2 alapterületű, kivett saját használatú út, árterület 
megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is feltűntetésre kerül a nagyvizi mederben való 
elhelyezkedés.  

3.2./ Zagyvarékas külterület 0113/6 hrsz.-ú, 8580 m2 alapterületű, kivett saját használatú út, árterület 
megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is feltűntetésre kerül a nagyvizi mederben való 
elhelyezkedés. 

 4./ Az átruházó kizárólagos tulajdonát képezi a Zagyvarékas külterületi 078/1 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
saját használatú út megjelölésű, 7632 m2 alapterületű ingatlan. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Földmérő Iroda Kft. (székhelye: 5000. Szolnok, Szigligeti utca 7/1. fsz. 3.) 
1700/2018 munkaszámon, 2018. május 24. napján kelt, és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
által Z:3-521/2018. szám alatt záradékolt kisajátítási változási vázrajzot készített, mely vázrajz alapján a 
Zagyvarékas külterületi 078/1 hrsz.-ú ingatlan megosztása után, az alábbi ingatlanok jönnek létre:  

4.1./ Zagyvarékas külterület 078/11 hrsz.-ú, 21 m2 alapterületű, kivett saját használatú út, megjelölésű 
ingatlan.  

4.2./ Zagyvarékas külterület 078/12 hrsz.-ú, 7611 m2 alapterületű, kivett saját használatú út megjelölésű 
ingatlan.  

5./ Az átruházó kizárólagos tulajdonát képezi a Zagyvarékas külterületi 078/3 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
saját használatú út megjelölésű, 9640 m2 alapterületű ingatlan. 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Földmérő Iroda Kft. (székhelye: 5000. Szolnok, Szigligeti utca 7/1. fsz. 3.) 
1700/2018 munkaszámon, 2018. május 24. napján kelt, és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
által Z:3-519/2018. szám alatt záradékolt kisajátítási változási vázrajzot készített, mely vázrajz alapján a 
Zagyvarékas külterületi 078/3 hrsz.-ú ingatlan megosztása után, az alábbi ingatlanok jönnek létre:  

5.1./ Zagyvarékas külterület 078/7 hrsz.-ú, 52 m2 alapterületű, kivett saját használatú út, megjelölésű ingatlan. 

5.2./ Zagyvarékas külterület 078/8 hrsz.-ú, 9588 m2 alapterületű, kivett saját használatú út megjelölésű 
ingatlan.  
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6./ Az átruházó kizárólagos tulajdonát képezi a Zagyvarékas külterületi 079 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
közút, árok megjelölésű, 6489 m2 alapterületű ingatlan. 

 
           Zagyvarékas Község Önkormányzata                                Magyar Állam nevében és képviseletében:  
         képviseletében Jánosi József polgármester                       eljáró KÖTIVIZIG, úgyis mint vagy vagyonkezelő  
             Átadó                                          Lovas Attila igazgató  
                                                                                                                     Átvevő/Vagyonkezelő  
                

dr. Fazekas Attila  
ügyvéd  

 

Szerződő felek rögzítik, hogy a Földmérő Iroda Kft. (székhelye: 5000. Szolnok, Szigligeti utca 7/1. fsz. 3.) 
1700/2018 munkaszámon, 2018. május 24. napján kelt, és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 
által Z:3-517/2018. szám alatt záradékolt kisajátítási változási vázrajzot készített, mely vázrajz alapján a 
Zagyvarékas külterületi 079 hrsz.-ú ingatlan megosztása után, az alábbi ingatlanok jönnek létre:  

6.1./ Zagyvarékas külterület 079/1 hrsz.-ú, 233 m2 alapterületű, kivett közút, árok megjelölésű ingatlan. 

6.2./ Zagyvarékas külterület 079/2 hrsz.-ú, 6256 m2 alapterületű, kivett közút, árok megjelölésű ingatlan. 

7./ Szerződő Felek jelen okirat aláírásával megállapodnak abban, hogy a 2., 3., 4., 5., 6., pontokban részletesen 
körülírt ingatlanok megosztását követően kialakult ingatlanok közül a 2.1./ pontban, 3.1./ pontban, 4.1./ 
pontban, 5.1./ pontban, 6.1./ pontban meghatározott ingatlant Átruházó térítésmentesen Átvevő tulajdonába 
adja 1/1 arányban. Szerződő Felek rögzítik továbbá, hogy az újonnan kialakuló 2.2./, 3.2./, 4.2./., 5.2./ és 6.2./ 
pontban rögzített ingatlanok továbbra is Átruházó tulajdonában maradnak ingatlan megosztás jogcímén.  

8./ Szerződő Felek kérik az illetékes ingatlan-nyilvántartási hatóságot, hogy jelen megállapodásuk, valamint a 
záradékolt kisajátítási változási vázrajz, valamint annak mellékletét képező kisajátítási átnézeti térkép, 
jogosulti lista, valamint terület kimutatásban foglaltak szerint  a megszűnő Zagyvarékas külterületi 0113/2 
hrsz.-ú, 0113/1 hrsz.-ú, 078/1 hrsz.-ú, 078/3 hrsz.-ú, valamint a 079 hrsz.-ú ingatlan tulajdoni lapját szűntesse 
meg, illetve a létrejövő Zagyvarékas külterületi 0113/3 hrsz.-ú, 0113/4 hrsz.-ú, 0113/5 hrsz.-ú, 0113/6 hrsz.-ú, 
078/11 hrsz.-ú, 078/12 hrsz.-ú, 078/7 hrsz.-ú, 078/8 hrsz.-ú, 079/1 hrsz.-ú, valamint 079/2 hrsz.-ú 
ingatlanoknak nyisson új tulajdoni lapot.  
 
Szerződő Felek feltétlen és visszavonhatatlan akaratelhatározással hozzájárulnak ahhoz, illetve kérik az 
illetékes ingatlan-nyilvántartási hatóságot, hogy a kialakuló új helyrajzi számok vonatkozásában a változási 
vázrajznak megfelelően vezesse át az ingatlanok adatait, illetve a jelen okirat tartalma alapján jegyezze be a 
tulajdonosokat, vagyonkezelőt, az alábbiak szerint:  

8.1./ Az Átvevő, Magyar Állam tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 0113/3 hrsz.-ú, 627 m2 
alapterületű, kivett saját használatú út, és csatorna megjelölésű ingatlan, 1/1 arányban, térítésmentes tulajdonba 
adás jogcímén, annak feltűntetésével, hogy a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja. A Magyar Állam és a 
KÖTIVIZIG között létrejött vagyonkezelői megállapodás alapján a Felek kérik, hogy az ingatlanra 
vagyonkezelőként 1/1 arányban, vagyonkezelésbe adás jogcímén a KÖTIVIZIG kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásban.  

Átruházó tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 0113/4 hrsz.-ú, 5372 m2 alapterületű, kivett saját 
használatú út, és csatorna megjelölésű ingatlan, megosztás jogcímén.  

8.2./ Az Átvevő, Magyar Állam tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 0113/5 hrsz.-ú, 939 m2 
alapterületű, kivett saját használatú út, árterület megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is 
feltűntetésre kerül a nagyvizi mederben való elhelyezkedés, 1/1 arányban, térítésmentes tulajdonba adás 
jogcímén, annak feltűntetésével, hogy a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja. A Magyar Állam és a 
KÖTIVIZIG között létrejött vagyonkezelői megállapodás alapján a Felek kérik, hogy az ingatlanra 



 
 

vagyonkezelőként 1/1 arányban, vagyonkezelésbe adás jogcímén a KÖTIVIZIG kerüljön bejegyzésre az 
ingatlan-nyilvántartásban. Átruházó tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 0113/6 hrsz.-ú, 8580 m2 
alapterületű, kivett saját használatú út, árterület megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is 
feltűntetésre kerül a nagyvizi mederben való elhelyezkedés, megosztás jogcímén.  
 
           Zagyvarékas Község Önkormányzata                                  Magyar Állam nevében és képviseletében:  
         képviseletében Jánosi József polgármester                                eljáró KÖTIVIZIG, úgyis mint vagyonkezelő  
             Átadó                                            Lovas Attila igazgató  
                                                                                                                     Átvevő/Vagyonkezelő  
                

dr. Fazekas Attila  
ügyvéd  

 
 

8.3./ Az Átvevő, Magyar Állam tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 078/11 hrsz.-ú, 21 m2 alapterületű, 
kivett saját használatú út, megjelölésű ingatlan, , amely ingatlanon a megosztás után is feltűntetésre kerül a 
nagyvizi mederben való elhelyezkedés, 1/1 arányban, térítésmentes tulajdonba adás jogcímén, annak 
feltűntetésével, hogy a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja. A Magyar Állam és a KÖTIVIZIG között 
létrejött vagyonkezelői megállapodás alapján a Felek kérik, hogy az ingatlanra vagyonkezelőként 1/1 
arányban, vagyonkezelésbe adás jogcímén a KÖTIVIZIG kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban.  

Átruházó tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 078/12 hrsz.-ú, 7611 m2 alapterületű, kivett saját 
használatú út megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is feltűntetésre kerül a nagyvizi 
mederben való elhelyezkedés, megosztás jogcímén.  

8.4./ Az Átvevő, Magyar Állam tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 078/7 hrsz.-ú, 52 m2 alapterületű, 
kivett saját használatú út, megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is feltűntetésre kerül a 
nagyvizi mederben való elhelyezkedés, 1/1 arányban, térítésmentes tulajdonba adás jogcímén, annak 
feltűntetésével, hogy a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja. A Magyar Állam és a KÖTIVIZIG között 
létrejött vagyonkezelői megállapodás alapján a Felek kérik, hogy az ingatlanra vagyonkezelőként 1/1 
arányban, vagyonkezelésbe adás jogcímén a KÖTIVIZIG kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban.  

Átruházó tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 078/8 hrsz.-ú, 9588 m2 alapterületű, kivett saját 
használatú út megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is feltűntetésre kerül a nagyvizi 
mederben való elhelyezkedés, megosztás jogcímén.  

8.5./ Az Átvevő, Magyar Állam tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 079/1 hrsz.-ú, 233 m2 alapterületű, 
kivett közút, árok megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is feltűntetésre kerül a nagyvizi 
mederben való elhelyezkedés, 1/1 arányban, térítésmentes tulajdonba adás jogcímén, annak feltűntetésével, 
hogy a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. útján gyakorolja. A Magyar Állam és a KÖTIVIZIG között létrejött vagyonkezelői 
megállapodás alapján a Felek kérik, hogy az ingatlanra vagyonkezelőként 1/1 arányban, vagyonkezelésbe adás 
jogcímén a KÖTIVIZIG kerüljön bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásban.  

Átruházó tulajdonába kerül a Zagyvarékas külterület 079/2 hrsz.-ú, 6256 m2 alapterületű, kivett közút, árok 
megjelölésű ingatlan, amely ingatlanon a megosztás után is feltűntetésre kerül a nagyvizi mederben való 
elhelyezkedés, megosztás jogcímén.  

9./ Átruházó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, illetve szavatosságot vállal a szerződés tárgyát képező 2. 
pont szerinti ingatlanok – az ott írtakon kívüli - per-teher-, és igénymentességéért. Kijelenti, hogy az 
ingatlanokkal szabadon rendelkezik, illetve az ingatlanokon 3. személynek nem áll fenn olyan joga, amely az 
Átvevő korlátozástól mentes tulajdonjog szerzését, vagy az ingatlanok használatát akadályozná, vagy gátolná.  
 
10./ Szerződő Felek rögzítik, hogy a 2.1./., 3.1./, 4.1./ 5.1./ 6.1./ pontokban meghatározott kialakuló, 
átruházandó ingatlanok a tárgyi projekt megvalósítás részterületét alkotják, mely árvízvédelmi védvonal 
kiépítését, védvonal terhelésének csökkentését szolgálja. Megállapítják, hogy az átruházó külön 
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nyilatkozatban foglalt hozzájárulását adta a Preambulumban megfogalmazott projekt keretében való 
fejlesztéshez.  
 
11./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Átvevő a szerződés tárgyát képező, a 2.1./., 3.1./ 4.1./ 5.1./ 
és 6.1./ pont szerint kialakuló ingatlanok birtokába a jelen szerződés aláírásának napján lép, ettől kezdve szedi 
hasznaikat, és viseli terheiket.  
12./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a jelen szerződés Preambulumában foglalt 
projekt nem valósul meg, úgy a jelen szerződésbe foglalt átvett ingatlan tulajdonjogát térítésmentes tulajdonba 
adás jogcímén az átruházó részére tulajdonba adja az eredeti birtokállapotnak megfelelően.  
 
           Zagyvarékas Község Önkormányzata                                  Magyar Állam nevében és képviseletében:  
         képviseletében Jánosi József polgármester                                eljáró KÖTIVIZIG, úgyis mint vagyonkezelő  
             Átadó                                            Lovas Attila igazgató  
                                                                                                                      Átvevő/Vagyonkezelő  
      dr. Fazekas Attila  

       ügyvéd  
Felek megállapodnak abban is, hogy az Átvevő kötelezettséget vállal a fenti esetben arra is, hogy a tulajdonába 
kerülő ingatlan vonatkozásában saját költségére az eredeti állapotot helyreállítja. Az eredeti állapot, valamint 
az Átadó részére való térítésmentes tulajdonba adás mindennemű költsége az Átvevőt terheli. 
 
13./ Szerződő Felek rögzítik, hogy az Átruházó képviseletében eljáró polgármester képviselő-testületi 
határozatba foglalt felhatalmazással rendelkezik a jelen szerződés aláírására.  
 
14./Szerződő Felek rögzítik, hogy az Átvevő képviseletében eljáró Lovas Attila igazgató kijelenti, hogy a jelen 
szerződés megkötésére, illetve a szerződés egyszemélyben történő aláírására meghatalmazással rendelkezik. 
 
15./ Szerződő Felek rögzítik, hogy az Átadó önkormányzat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 108. §-ba foglaltak szerint jogszabály alapján jogosult az ingyenes átadásra, 
jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében.  
 
15.1./ Szerződő Felek rögzítik, hogy az Átvevő képviseletében eljáró kezelő központi költségvetési szerv, 
meghatalmazással rendelkezik arra, hogy az Európai Uniós és/vagy hazai pályázat megvalósításához az 1. 
pontban körülírt, de a 2.1.2. pont szerint kialakuló és a projektcél eléréséhez szükséges további ingatlanok 
tekintetében a vonatkozó jogszabályokban, így az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvényben a 
kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvényben, valamint az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 
254/2007. (X.04.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban az állami tulajdonjogot eredményező 
szerződéseket megkösse, és/vagy a kisajátítási eljárást lefolytassa. Ezen visszavonásig érvényes 
meghatalmazás kizárólag per-teher-, és igénymentes, valamint elhelyezési és/vagy üzleti célú ingatlannak nem 
minősülő ingatlanok szerzésére vonatkozik.  
 
16./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatos költségek Átvevőt terhelik.  
 
17./ Szerződő Felek rögzítik, hogy mind a Magyar Állam, mint tulajdonjog megszerzője, mind a KÖTIVIZIG 
mint kezelő, illetve az Átadó Zagyvarékas Község Önkormányzata az ingatlan-nyilvántartás díjának 
megfizetése körében személyes díjmentességben részesül. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. § 
(1) bek. a), b), c), pontja szerint a kialakuló ingatlanok tulajdonjogának megszerzői teljes személyes 
illetékmentességben részesülnek.  
 
18./ Szerződő Felek megállapítják, hogy jelen szerződés megkötésével kapcsolatosan szerződéskötési 
képességüket semmi nem korlátozza, vagy akadályozza, így jelen szerződés megkötésének velük szemben 
törvényes akadálya nincs. Szerződő Felek képviseletében eljáró magánszemélyek a 9. és 10. pontba foglaltak 
alapján a szerződések megkötésére és aláírására jogosultak.  
 
19./ Szerződő Felek megbízzák a Fazekas Ügyvédi Irodát (5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 2. Fsz. 1.) 
képviseletében dr. Fazekas Attila (5000 Szolnok, Dózsa Gy. u. 2. Fsz. 1. nyilvántartó kamara: 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ügyvédi Kamara, nyilvántartási száma: 419, KASZ száma: 36059844) 
ügyvédet azzal, hogy jelen szerződést elkészítse, és ellenjegyezze, továbbá meghatalmazzák, hogy a jelen 
szerződéssel kapcsolatos földhivatali és egyéb szükségszerű hatósági eljárásokban őket teljes jogkörrel 
képviselje. Jelen szerződésbe foglalt megbízást, illetve meghatalmazást eljáró ügyvéd aláírásával igazoltan 
elfogadja.  



 
 

 
20./ Az eljáró ügyvéd a szerződés elkészítése során és annak aláírásával egyidejűleg Szerződő Felek 
magánszemély képviselőit személyi okmányaik alapján azonosította. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy 
az okiratot szerkesztő ügyvéd a 2017. évi LXXVIII. törvény alapján jogosult a Szerződő Felek képviselői 
személyazonosságának megállapítása, valamint a rendelkezésre bocsátott okmányokban szereplő adatok 
nyilvántartási adatokkal való egyezősége céljából a személyi adat-, és lakcímnyilvántartás, az 
útiokmány-nyilvántartás adatait feldolgozó hatóságot megkeresni, és a fenti célból Szerződő Felek 
képviselőiről adatot igényelni.  
 
           Zagyvarékas Község Önkormányzata                                  Magyar Állam nevében és képviseletében:  
         képviseletében Jánosi József polgármester                                eljáró KÖTIVIZIG, úgyis mint vagyonkezelő  
             Átadó                                            Lovas Attila igazgató  
                                                                                                                      Átvevő/Vagyonkezelő  
      dr. Fazekas Attila  

      ügyvéd  
Ezzel összefüggésben eljáró ügyvéd tájékoztatja a Feleket ezen ellenőrzés lehetőségéről, céljáról, módjáról és 
tartalmáról, valamint a közreműködés megtagadásának törvényi kötelezettségéről, amelyet Szerződő Felek 
jelen okirat aláírásával is tudomásul vesznek.  
 
Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés, melyet dr. Fazekas Attila ügyvéd szerkesztett, szerződéses 
akaratukat helyesen tartalmazza.  
 
Szerződő Felek kijelentik egyúttal, miszerint a jelen okiratot szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd a jelen 
jogügylettel összefüggő valamennyi jogszabályról, továbbá a szerződéskötéssel összefüggésben valamennyi 
lényeges körülményről őket teljes körűen kioktatta. Szerződő Felek jelen szerződésben foglaltakat egyúttal 
ügyvédi tényvázlatnak is tekintik.  
 
21./ Szerződő Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
rendelkezéseit, valamint a jelen szerződésbe felhívott jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.  
 
22./ Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződéssel összefüggésben esetlegesen felmerülő 
vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben vitás kérdések egyeztetése nem 
vezetne eredményre, úgy jogvitájuk elbírálására pertárgyértéktől függően a Szolnoki Törvényszék vagy a 
Szolnoki Járásbíróság illetékességét kötik ki.  
 
Jelen szerződést a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 
helybenhagyólag írják alá.  
 
 
Szolnok, 2019. április ………. 
 
 
 
           Zagyvarékas Község Önkormányzata                               Magyar Állam nevében és képviseletében:  
         képviseletében Jánosi József polgármester                      eljáró KÖTIVIZIG, úgyis mint vagyonkezelő  
             Átadó                                       Lovas Attila igazgató  
                                                                                                                  Átvevő/Vagyonkezelő  
                
 
      Jogi ellenjegyző: ……………………………….……… 
 
      Pénzügyi ellenjegyző: …………………………………. 
 
 
 
 
Készítettem és ellenjegyzem:                                                    Készítettem és ellenjegyzem:  
Zagyvarékas, 2019. április ……..                                  Szolnok, 2019. április ……… 
Dr. Fazekas Attila ügyvéd                                                                Dr. Fazekas Attila ügyvéd                 
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ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
 

Előterjesztés 
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választás kiadásainak önkormányzati 

támogatására 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország Köztársasági Elnöke kitűzte az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 
választását. A szavazás napja: 2019. május 26. 
 
Az Európai Parlamenti tagok választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és 
belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2019. (III.25.) IM rendeletben foglaltak alapján az 5 
választási körzetben működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak ellátására összesen 
40.000,- Ft-ot kapunk. Ez az összeg nem elegendő a bizottsági tagok egész napos ellátásának 
fedezetére. 
 
Javaslom, hogy a Képviselő-testület biztosítson 200.000,- Ft-ot a választás napján történő 
ellátáshoz. 
 
Fentiekre tekintettel kérem T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. május 10. 

 
Dr. Fekete Nóra 

jegyző 
 
 
 



 

 

 

ZAGYVARÉKAS KÖZSÉG JEGYZŐJÉTŐL 

 

 

 5051 Zagyvarékas, Rákóczi út 56. sz. 
 (56) 540-020; Fax: (56) 540-024 

E-mail: hivatal@zagyvarekas.hu 

 

 
 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
……../2019. (V. 13.) sz. képviselő-testületi határozat 
 
Az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választás kiadásainak önkormányzati 
támogatásáról 
 
Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Európai Parlament tagjainak 
2019. évi választása kiadásainak fedezetére 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint 
önkormányzati támogatást biztosít az önkormányzat 2019. évi költségvetésének terhére. 
 
 
 
A határozatról: 

1. Jánosi József polgármester, 
2. Dr. Fekete Nóra jegyző, 
3. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 
4. Képviselő-testület tagjai, 
5. Irattár 

értesülnek. 
 
 
 

Dr. Fekete Nóra 
        jegyző 

 



     HATÁROZAT TERVEZET 
 
 
…………./2019. (V.13.) sz. képviselő-testületi határozat 

 

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosító számú „Zagyva-Ökopark” elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban 
benyújtott ajánlat elbírálásáról és az eljárás eredménytelenségéről 
 
 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-

00019 azonosító számú „Zagyva-Ökopark” elnevezésű projekt megvalósításához szükséges 

építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatról az alábbiak szerint 

döntött: 

 

1. )A képviselő-testület a beérkezett 1 db ajánlat alapján (Böjtös-Bau Kft.1117. Budapest, 

Irinyi József utca 40. A. lh.1/5.) az eljárás eredménytelenségét állapítja meg a Kbt. 75. § 

(2) bekezdésének e) pontja alapján. 

 

 

2.) A közbeszerzési eljárásról készült összegezés jelen határozat mellékletét képezi. 

 

 

3.) A képviselő-testület új eljárás megindításáról a későbbiekben dönt. 

 
 

A határozatról:  
 

1.   Böjtös-Bau Kft. (1117. Budapest, Irinyi József utca 40. A. lh.1/5.) 
2. Jánosi József polgármester 
3. Dr. Fekete Nóra jegyző 
4. Képviselő-testület valamennyi tagja 
5. Konzorciumi Önkormányzatok-Újszász Város Önkormányzata, Szászberek Község 

Önkormányzata 
6. Bakos László- megbízott közbeszerzési szakértő-elektronikus úton 
7. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja, helyben 

értesülnek. 
 
 



14. melléklet a 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelethez 

KÖZBESZERZÉSI ADATBÁZIS 

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 
I. szakasz: Ajánlatkérő 

I.1) Név és címek 1 (jelölje meg az eljárásért felel s összes ajánlatkér t)ő ő  

Hivatalos név: Zagyvarékas Község Önkormányzata 

Postai cím: Rákóczi út 56 

Város: Zagyvarékas Postai irányítószám: 5051 

II. szakasz: Tárgy 

II.1) Meghatározás 

II.1.1) A közbeszerzés tárgya:  

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 Zagyva Ökopark 

II.2) A közbeszerzés mennyisége 

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége:  

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 Zagyva Ökopark 3 ajánlati rész alapján: 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései 
2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései 
3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései 

 

IV. szakasz: Eljárás 

IV.1) Meghatározás 

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra: Kbt. Harmadik része szerinti nemzeti 
eljárásrend 

IV.1.2) Az eljárás fajtája: A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik 
része szerinti nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás, tekintettel a 
beszerzés becsült értékére. 

IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése: - 

IV.2) Adminisztratív információk 

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel 2 

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 1 [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesít ben: ő 1 [ ][ ][ ][ ][ ]/[ ][ ][ ][ ] (KÉ-szám/évszám) 

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illet leg a ő



Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja: 2 2019/03/29 

IV.2.3) Az el zetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése: ő 2 

IV.2.4) Elektronikustól eltér  kommunikácő iós eszközök alkalmazásának indoka: 2 

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltér  módon történ  rendelkezésre bocsátásának indoka:ő ő  

 

V. szakasz: Az eljárás eredménye 1 

A szerz dés száma:ő  [1] Rész száma: 2 [] Elnevezés: TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 Zagyva Ökopark 

Az eljárás eredményes volt   igen     X nem 

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ 2 

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka 

 A közbeszerzési eljárást eredménytelennek min sítették.ő  
Az eredménytelenség indoka:  

Kbt. 70. § (1) … Az ajánlatkér  a 69. §ő -tól eltér en az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja az ő
eljárás eredménytelenségér l szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége aő  75. § (2) bekezdés e) 
pontján alapul. 
Kbt. 75. § (2) Az ajánlatkér  eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, haő  
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több szakaszból 
álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi határid ben legalább két ő
ajánlatot (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi szakaszában a részvételi 
határid ben legalább két részvételi jelentkezést.ő  
 
 A szerz dés megkötését megtagadtákő  

V.1.2) A befejezetlen eljárást követ en indulő -e új eljárás  X igen  nem 

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tev k ő 2 
Ajánlattev k neve és címe alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):ő  

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tev k ő 2 
Az érvénytelen ajánlatot tev k neve, címe és az érvénytelenség indoka:ő  

Az ajánlatkér  a 69. §ő -tól eltér en az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozta az eljárás ő
eredménytelenségér l szóló döntést, ő tekintettel a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjára, mivel az adott 
eljárásban mindössze 1 db ajánlat érkezett. 

V.1.5) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattev (k) által tett intézkedések ismertetése: ő 2 

 

VI. szakasz: Kiegészít  információkő  

VI.1) További információk: 2 

VI.1.1) A szerz déskötési moratórium id tartamaő ő  

Kezdete:                  / Lejárata:  

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének id pontja:ő  2019/05/13 

VI.1.3) Az összegezés megküldésének id pontja:ő  2019/05/14 

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka: 2 

VI.1.5) Az összegezés módosításának id pontja:ő  2 (éééé/hh/nn) 

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének id pontja:ő  2 (éééé/hh/nn) 



VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:  

VI.1.8) Az összegezés javításának id pontja:ő  2  

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének id pontja:ő  2  

VI.1.10) További információk: 2  

 



 
 
 

 
 

 

DÖNTÉSI JAVASLAT 
 

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark 

 
A Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik része szerinti 

nemzeti eljárásrend alapján a Kbt. 115. § (1) alapján szabályozott nyílt eljárás  
 
 
Bakos László Felel s Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó az alábbi tájékoztatást nyújtotta a ő
Közbeszerzésekr l szóló 2015. évi ő CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) vonatkozó rendelkezései alapján: 
 
Kbt. 70. § (1) … Az ajánlatkér  a 69. §ő -tól eltér en az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül meghozhatja ő
az eljárás eredménytelenségér l szóló döntést akkor is, ha az eljárás eredménytelensége aő  75. § (2) 
bekezdés e) pontján alapul. 
Kbt. 75. § (2) Az ajánlatkér  eredménytelenné nyilváníthatja aző  eljárást, ha 
e) - a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás kivételével - egy szakaszból álló eljárásban vagy több 
szakaszból álló eljárás ajánlattételi (párbeszéd) szakaszában nem nyújtottak be az ajánlattételi 
határid ben legalább két ajánlatot ő (megoldási javaslatot), vagy több szakaszból álló eljárás részvételi 
szakaszában a részvételi határid ben legalább két részvételi jelentkezést.ő  
 

A szaktanácsadó ismerteti az el zményeket: aő z Ajánlatkér  nevében eljáró szervezet ő 2019. március 29-
én küldte meg az ajánlattételi felhívást és ajánlati dokumentációt az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer 
használatával az Ajánlatkér  által megjelölt ő öt gazdasági szereplő részére. A közbeszerzési 
dokumentáció teljes kör en hozzáférhet  volt az EKR honlapján:ű ő  https://ekr.gov.hu. 
 
A Kbt. 115. § (2) szerint érintett ajánlattev k:ő  
 
 
1.  Cégnév:  Böjtös-Bau Kft. 

Székhely:  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 
Adószám:   13713537-2-43 
 

2.  Cégnév:  Adacsvilla Kft. 
Székhely:  6097 Kunadacs, Bem utca 2. 
Adószám:   11689502-2-03  
 

3.  Cégnév:  DT Open House Kft. 
Székhely:  1075 Budapest, Kazinczy utca 52. A. lház. IV. em. 42.  
Adószám:  25033478-2-42 
 

4.  Cégnév:  STEEL Profession Kft. 
Székhely:  2241 Sülysáp, F  utca 87.ő  
Adószám:  12764516-2-13   
 

5.  Cégnév:  Rózsemberszkiné Csorba Erika egyéni vállalkozó 
Székhely:  6041 Kerekegyháza, F  utca 89.ő  
Adószám:   44095143-2-23 

 
TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark 
építés becsült nettó költsége:    92.366.651.- HUF 
 
Becsült érték ajánlati részenként: 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  55.611.953.- HUF 
2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  22.291.085.- HUF    



 
 
 

 
 

3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  14.463.613.- HUF 
 
Becsült érték egybeszámítva:  92.366.651.- HUF 
 
Szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek (Ajánlatkér i áruk, szolgáltatások):ő   0 HUF  
 
Költségviselés szempontjából történ  megbontás:ő  
 

1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  55.611.953.- HUF 
2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései  5.901.264.- HUF    
3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései  30.853.434.- HUF 

  
A jelen közbeszerzés beszerzés becsült értéke a rendelkezésre álló tervez i költségvetés, valamint az ő
elvégzett vizsgálatok alapján: 92.366.651.- HUF 
 

A rendelkezésére álló pénzügyi fedezet összege a rendelkezésre álló Támogatói okirat szerint nettó 
92.366.651.- HUF (a támogató felé a projektrészek átvezetése folyamatban van). 
 
A Tanácsadó megállapította, hogy az ajánlattételi határid  lejártának id pontjáig, ő ő 2019. április hó 18. 
napjának 10:00 órájáig összesen 1, azaz egy darab ajánlat érkezett, mely az alábbi: 
 

Ajánlattev  neve:ő  Böjtös-Bau Kft. 

Ajánlattev  címe, székhelye:ő  1017 Budapest, Irinyi József u. 40/a 1/5 

Ajánlattev  adószáma:ő  13713537-2-43 

Ajánlat kivonata: 

 
1. ajánlati rész: Zagyvarékas település fejlesztései  

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
55.396.971.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   ő ű ő gyakorlata (12 hónap 
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

26 hónap 

 
 

2. ajánlati rész: Újszász település fejlesztései 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
22.234.379.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

26 hónap 

 
 

3. ajánlati rész: Szászberek település fejlesztései 



 
 
 

 
 

Értékelési szempont Értékelési szempont megnevezése Ajánlat 
 

Ár szempont 
Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) HUF 
egységben 

nettó  
14.374.240.- HUF 

Min ségi szempontő  

Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelez  ő
jótálláson felül) hónap egységben 

0 hónap 

Felel s m szaki vezet   gyakorlata (12 hónap ő ű ő
kötelez  gyakorlati id n felül) hónap egységbenő ő  

26 hónap 

 
 
Az Ajánlatkér  megállapítja, hogy mivel mindössze 1 db ajánlat érkezettő – tekintettel a Kbt. 75. § (2) 
bekezdés e) pontjára - a Kbt. 70. § (1) bekezdése alapján ajánlatkér  ő az ajánlatok értékelése és bírálata 
nélkül az eljárás eredménytelenségét állapítja meg. 
 

A Tanácsadó ismerteti a Bírálóbizottság további kötelezettségeit, majd felkéri a Bírálóbizottság Elnökét, 
hogy a lefolytatott szavazások alapján hozzuk meg döntésünket. Összegezve az elhangzottakat a 
Bírálóbizottság az alábbiakat határozza el: 
 

A Bírálóbizottság 2/2019. /IV.25./ határozata 
 

A Bírálóbizottság a TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00019 azonosítószámú Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés- Zagyva Ökopark elnevezésű közbeszerzési eljárásban 
a beérkezett 1 db ajánlat alapján az eljárás eredménytelenségét állapítja meg a Kbt. 75. § (2) 
bekezdésének e) pontja alapján. 
Javasolja a döntéshozónak, hogy az eljárást nyilvánítsa eredménytelennek, majd döntsön új eljárás 
megindításáról. 

 
 
Zagyvarékas, 2019.04.25. 
 




