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ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEZETEK 
1/A. 

 
JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti 
Kabinet Állami 
Főépítész 

-A Helyi Építési Szabályzat és a 
településkép védelméről szóló rendelet  
(TKR) összhangba hozása szükséges 
 
HATÁROZATTERVEZET: 
-A címében az alaphatározat címe 
pontatlan 
-AZ (1) bekezdésénél fölösleges „.” van 
-Az (1) a) pont nyelvtani korrekciója 
szükséges 
-Az (1) b) pontban meg kell jelölni a 
kiegészítés pontos helyét 
-A mellékletek sorszámát a 
határozathoz kell igazítani 
-(1) c) pont és a „Változások” c. 
melléklet nevének összhangba hozása 
 
SZERKEZETI TERV: 
-T01 tervlap megjelölése, olvashatósága 
javítandó 
 
-„Ve” övezet nem szerepel a 
jelmagyarázatban 
-A szerkezeti tervlapon a temető jele 
nem jó 
 
VÁLTOZÁSOK: 
-A melléklet sorszámozása 
felülvizsgálandó 
-A változásokat rajzi munkarészben is 
be kell mutatni 
 
TERÜLETI MÉRLEG: 
A melléklet számozása felülvizsgálandó 
 
TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL 
VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA: 
-Az OTrT-nek és a MTrT-nek való 
megfelelést is igazolni kell 
-282/2009.(XII.11.) Korm. rend. szerinti 
eljárás lefolytatása 
 
 
 
 
BIOLÓGIAI  AKTIVITÁSÉRTÉK 
SZÁMÍTÁS: 
-A számítás és a sorszámának 
felülvizsgálata szükséges 
 
HÉSZ ÉSSZABÁLYOZÁSI TERV 
MÓDOSÍTÁSA: 
Rendelettervezet: 
-A rendelettervezet bevezető részében 
az elnevezések felülvizsgálata 
szükséges 
-Vtk övezetekre vonatkozó módosítás 
törlése vagy a módosítás tárgyának a 
megváltoztatása szükséges 

-A TKR várható módosítása folyamán a 
szükséges összhangot megteremtjük 
 
 
 
-Pontosítjuk 
 
-Töröljük 
-Javítjuk 
 
-Megjelöljük 
 
-Hozzáigazítjuk 
 
-Az elnevezéseket összhangba hozzuk 
 
 
 
-Javítjuk. A „Ve” körüli zöld vonal a kötelezően 
zölden tartandó telekrészt jelöli. A 
jelmagyarázatot kiegészítjük. 
-A jelmagyarázatot felülvizsgáljuk. 
 
-A temető jelét javítjuk. 
 
 
 
-Felülvizsgáljuk, szükség szerint javítjuk. 
 
-Elkészítjük a rajzi munkarészt. 
 
 
 
-Felülvizsgáljuk, szükség szerint javítjuk. 
 
 
 
-Elkészítjük a vizsgálatot 
 
-A közelmúltban megkapott 
adatszolgáltatások  és a Lechner Központból 
lekért adatok alapján az országos, a kiemelt 
térségi és a megyei övezetek tárgyi 
módosítás által nem érintettek, az összhang 
vizsgálata nem szükséges. 
 
 
-Felülvizsgáljuk, szükség szerint javítjuk. 
 
 
 
 
 
-Felülvizsgáljuk. 
 
 
-A „Vtk” övezetbe kizárólag a Lehel vezér 
teret határoló ingatlanok tartoznak. A jelen 
módosítás nem más, mint szabályozás 
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Szabályozási terv: 
-A rendelettervezet mellékletén az IRM 
rendelet 128.§ (1) bek-nek megfelelő 
jelölés szükséges 
-SZ01 tervlap: Zöld színű átlós hálós 
kitöltés nem egyértelmű 
 
 
 
 
 
 
-SZ01 tervlap: a tervezett és a jelenlegi 
övezeti besorolás is szerepel rajta 
-A HÉSZ övezetei között vannak nem 
megfelelőek 
 
 
 

visszaállítása a néhány hónappal ezelőtti, és 
régóta meglévő állapotra, mivel 
bebizonyosodott, hogy ez a szabályozás 
jelentős gátat szab az érintett néhány ingatlan 
fejlesztésének. 
 
 
-A megfelelő jelölést feltüntetjük. 
 
-A kitöltés a kötelezően zölden tartandó, nem 
beépíthető telekrészt jelöli. A testület döntése 
nyomán már elindult másik városi módosítási 
folyamatban a jelölést felülvizsgáljuk az 
egyértelműség vonatkozásában. A közterület 
felé eső telekhatárok mentén nem érezzük 
szükségesnek ennek a fajta védelemnek a 
feltüntetését. 
-A jelenlegi övezeti besorolást töröljük. 
 
- A testület döntése nyomán már elindult 
másik városi módosítási folyamatban a 
jelöléseket felülvizsgáljuk, és szükség szerint 
javítjuk. 
 
 

1/B 
 

JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti 
Kabinet Állami 
Főépítész 

-- Úgy ítéli meg, hogy a módosítások 
nem olyan jelentősek, hogy 
környezeti vizsgálat készítésére 
szükség lenne. 
-- Felhívja a vonatkozó rendelkezésekre 
a figyelmet. 

--  

2. 
. 

JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 
Hivatal 
Környezetvédelmi 
és 
Természetvédelmi 
Főosztály 

-- A természet és tájvédelmi 
szempontból a módosítás ellen 
kifogással nem él 
-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek. 
-- Felhívja a figyelmet, hogy az illetékes 
Nemzeti Park Igazgatósága is 
véleményező. 
-- A további eljárásban részt kíván 
venni. 

 -- 

3. 
 

Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság 

-- Kifogást nem emel. 
-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek. 

-- 

4. JNSZ Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  

-- Felhívja a figyelmet a hatás-, illetve 
illetékességi körébe tartozó szakmai, 
ágazati, jogszabályi és egyéb 
követelményekre: 
  -- tűzvédelem 
  -- iparbiztonság 
  -- polgári védelem 
  -- vízügy, vízvédelem 
-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek. 
 

-- 

5. 
 

JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 

-- Kifogást nem emel. 
-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek. 

-- 
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6. Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal 
Debreceni Járási 
Hivatal  
Agrárügyi 
Főosztály 
Erdőfelügyeleti 
Osztály 

-- Kifogást nem emel. 
-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek. 

-- 

7. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Hatósági Főosztály 
Bányászati Osztály  
 

-- A módosítások bányatelket nem 
érintenek. 
-- Kifogást nem emel. 
-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek 
-- Tájékoztatást ad a bányászati 
érdekeltségű területekről, és a 
vonatkozó jogszabályokról 

-- 

8. Jászberényi 
Polgármesteri 
Hivatal 
Államigazgatási 
Iroda 

--  

9. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnok Járási 
Hivatal  
Agrárügyi 
Főosztály Növény 
és Talajvédelmi 
Osztály 

-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek 
 

-- 

10. Budapest Főváros 
Kormányhivatala  
Építésügyi és 
Örökségvédelmi, 
Hatósági, Oktatási 
és Törvényességi 
Felügyeleti 
Főosztály  

-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek 
 

-- 

11. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Jászberényi Járási 
Hivatal  
Földhivatali Osztály 
 

-- Környezeti vizsgálat készítését nem 
tartja szükségesnek 
 

-- 

12. Közép -Tisza-vidéki 
Vízügyi 
Igazgatóság 

-- A tervmódosítás KÖTIVIZIG kezelésű 
létesítményt nem érint. 
-- Felhívja a figyelmet a szakmai és 
jogszabályi előírásokra. 
-- Kifogást nem emel. 
-- Az Országos Vízügyi Főigazgatóság 
képviseletében is eljár. 

-- 

13. Innovációs és 
Technológiai 
Minisztérium  
Vasúti Hatósági 
Főosztály 

--  

14. 
 

Nemzeti 
Közlekedési 
Hatóság  
Légügyi Hivatal 

--  
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15. 
 

JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnok Járási 
Hivatal Műszaki 
Engedélyezési és 
Fogyasztásvédelmi 
és Foglalkoztatási 
Főosztály, Útügyi 
Osztály 

--Közlekedési célú észrevételt nem tesz. 
 

-- 

16. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Szolnoki Járási 
Hivatal 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi 
Osztály 

--  

17. JNSZ Megyei 
Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 
Földhivatali 
Főosztály 
Földhivatali Osztály 

--  

18. Honvédelmi 
Minisztérium 
Hatósági Főosztály 

--Észrevételt nem tesz. -- 

19. 
 

JNSZ Megyei 
Rendőr-
főkapitányság  
Gazdasági 
Igazgatóság 

--  

20. Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság 
Debreceni Hatósági 
Iroda 

-- Kifogást nem emel.  

21. Jászberényi 
Rendőrkapitányság 
Közlekedésrendész
eti Osztály 

-- Módosító javaslata nincs. -- 

22. Országos 
Atomenergia 
Hivatal 

--  

23. Országos Vízügyi 
Főigazgatóság 

--Képviseletében a KÖTIVIZIG jár el. -- 

24. Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Közlekedési 
Főosztály 

--  

ÖNKORMÁNYZATOK 

25. JNSZ Megyei 
Közgyűlés Elnöke 

--Mellékleten küldi a megyei főépítész 
véleményét. 

-- 

26. JNSZ Megyei 
Önkormányzat 
Megyei Főépítész 

-- A tervezett módosítások nem 
ellentétesek a megyei területrendezési 
tervről szóló rendeletek előírásaival. 

-- 

27. Farmos Községi 
Önkormányzat 

  

28. Jánoshida Községi 
Önkormányzat 
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29. Jászágó Községi 
Önkormányzat 

  

30. Jászárokszállás 
Városi 
Önkormányzat 

  

31. Jászboldogháza 
Községi 
Önkormányzat 

  

32. Jászdózsa Községi 
Önkormányzat 

  

33. Jászfelsőszentgyör
gy Községi 
Önkormányzat 

  

34. Jászjákóhalma 
Községi 
Önkormányzat 

  

35. Jásztelek Községi 
Önkormányzat 

  

36. Nagykáta Városi 
Önkormányzat 

  

37. Pusztamonostor 
Községi 
Önkormányzat  

  

38. Tápiószele Városi 
Önkormányzat 

  

SZOLGÁLTATÓK, CIVIL SZERVEZETEK 

39. TIGÁZ 
Földgázelosztó Zrt. 

--  

40. Magyar Közút Zrt. 
JNSZ Megyei 
Igazgatóság 

--Kifogást nem emel. -- 

41. 
 

Jászberényi 
Vagyonkezelő és 
Városüzemeltető 
Nonprofit Zrt. 

--  

42. ÉMASZ Hálózati 
Kft. 

-- Kifogást nem emel. 
-- Felhívja a figyelmet a területen haladó 
lég- és földkábelre. 

-- 

43. Tiszamenti 
Rgionális Vízművek 
Zrt. 

--  

44. Városvédő és 
Szépítő Egyesület 

--  

 


