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Hatvan Város Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását határozta el a város több 
részterületére vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezé
sajátos jogintézményekről” szóló 
értelmében záró szakmai véleményemet
 
I. A MÓDOSÍTÁS TERÜLETEI, TÉMÁI

Hatvan Város Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 
módosítása több részterületre kiterjedően, az alábbi pontok szerint:
 Ma. Alaptérképi változások felülvizsgálata
 Mp. Különböző típusú pontosítások végrehajtása
 Mt. Területrendezési tervvel való összhang megteremtéséhez kapcsolódó módosítások
 M2. Ó-Hatvani temető területéhez kapcsolódó módosítások
 M3. MÁV terület rendezése (hrsz.: 2603. és környezete)
 M5. Az 5097/2., 5097/1. és 5097/8. hrsz
 M6. MOBIL benzinkút telepítési lehetőségének megteremtése a 0408/1. hrsz
 M7. Nagytelek Teleki út Északi részén kijelölt fejlesztések rendezése több lakossági igény 

összehangolásával 
 M8. Az 1798. hrsz-ú ingatlan kerül
 M9. A 2684/5. hrsz-ú ingatlan kerüljön közkert besorolásba
 M10. Csányi út, 32 sz. főút és vasút közé eső terület G/3 építési övezet egy részének G/1 építési 

övezetbe történő átsorolása
 M11. Hiba javítás a Vas Gereben utca Zagyva fol

garázsterület és a közkert határán
 M12. Kossuth téren a Pillangó cukrászda előtt lévő fedett üvegtetős terasz terület átsorolása
 közkertbe 
 M13. HÉSZ szövegének módosításai
 M14. Önkormányzati földút Kerekharaszt
 (hrsz.: 0601/64) 
 M15. Nagygombos 6301 hrsz

általános mezőgazdasági terület igazításra került a töltéslábtól mért 100 m védősávjához
 M16. TESCO mögött a 0369/23 hrsz
 M17. A 5216 hrsz-ú ingatlan közkertből településközpont területbe történő átsorolása
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Horváth Richárd Polgármester Úr részére 

településrendezési eszközeinek módosítása teljes eljárásban 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hatvan Város Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását határozta el a város több 
Ezzel kapcsolatban, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezé
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: 

záró szakmai véleményemet az alábbiakban adom meg: 

A MÓDOSÍTÁS TERÜLETEI, TÉMÁI  
Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

módosítása több részterületre kiterjedően, az alábbi pontok szerint: 
Ma. Alaptérképi változások felülvizsgálata 
Mp. Különböző típusú pontosítások végrehajtása 

ndezési tervvel való összhang megteremtéséhez kapcsolódó módosítások
Hatvani temető területéhez kapcsolódó módosítások 

M3. MÁV terület rendezése (hrsz.: 2603. és környezete) 
M5. Az 5097/2., 5097/1. és 5097/8. hrsz-ú ingatlanok legyenek újra a közlekedési hálózat részei
M6. MOBIL benzinkút telepítési lehetőségének megteremtése a 0408/1. hrsz
M7. Nagytelek Teleki út Északi részén kijelölt fejlesztések rendezése több lakossági igény 

ú ingatlan kerüljön közkert besorolásba 
ú ingatlan kerüljön közkert besorolásba 

M10. Csányi út, 32 sz. főút és vasút közé eső terület G/3 építési övezet egy részének G/1 építési 
övezetbe történő átsorolása 
M11. Hiba javítás a Vas Gereben utca Zagyva folyóhoz közelebb eső végén a különleges 
garázsterület és a közkert határán 
M12. Kossuth téren a Pillangó cukrászda előtt lévő fedett üvegtetős terasz terület átsorolása

M13. HÉSZ szövegének módosításai 
M14. Önkormányzati földút Kerekharaszt-Hatvan határán legyen külterületi útként jelölve

M15. Nagygombos 6301 hrsz-ú ingatlan - a tervezési területen belül a korlátozott használatú 
általános mezőgazdasági terület igazításra került a töltéslábtól mért 100 m védősávjához

t a 0369/23 hrsz-ú ingatlan környezetének rendezése 
ú ingatlan közkertből településközpont területbe történő átsorolása
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 HAT/126-75/2022. 

teljes eljárásban – záró vélemény 

Hatvan Város Önkormányzata a településrendezési eszközeinek módosítását határozta el a város több 
Ezzel kapcsolatban, „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 
(továbbiakban: R.) 40. § (2) 

Településszerkezeti Tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének 

ndezési tervvel való összhang megteremtéséhez kapcsolódó módosítások 

közlekedési hálózat részei 
M6. MOBIL benzinkút telepítési lehetőségének megteremtése a 0408/1. hrsz-ú ingatlanon 
M7. Nagytelek Teleki út Északi részén kijelölt fejlesztések rendezése több lakossági igény 

M10. Csányi út, 32 sz. főút és vasút közé eső terület G/3 építési övezet egy részének G/1 építési 

yóhoz közelebb eső végén a különleges 

M12. Kossuth téren a Pillangó cukrászda előtt lévő fedett üvegtetős terasz terület átsorolása 

határán legyen külterületi útként jelölve 

a tervezési területen belül a korlátozott használatú 
általános mezőgazdasági terület igazításra került a töltéslábtól mért 100 m védősávjához 

 
ú ingatlan közkertből településközpont területbe történő átsorolása 
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 M18. Szőlőhegy útszabályozás törlése a 10128/25 és 10128/35 hrsz-ú ingatlanok kapcsán 
 M19. A jelenlegi piac helyén sajátos jogintézmény bevezetése 
 M20. Útépítési és közművesítési hozzájárulás kijelölése Zagyvaparton 
 M21. Az M6. módosításhoz kapcsolódó erdőpótlásra kijelölt terület 
 M22. Delelő út szabályozásának újraértékelése 
 M23. A 3 sz. főút, Csányi út, Boldogi út, Tarjáni út és Bercsényi út területeinek egységes 

kezelése 
 M24. Jelkulcsi elemek törlése 
 M25. Elővásárlás és kisajátítás újragondolása 
 M26. A HÉSZ 2. függelékének valósághoz való igazítása 
 M27. A 0299/7. hrsz-ú ingatlanon különleges szabadidőközpont terület fejlesztés kijelölése 
 M28. Decathlon fejlesztéshez kapcsolódó beültetési kötelezettség átcsoportosítása 

 
II. SZAKMAI VÉLEMÉNY  

1.  A dokumentáció előkészítésre vonatkozóan: 
a) A tervezési munkát a VÁTI Városépítési Kft. (1076 Budapest, Thököly út 7. II/17.) végezte, 

felelős tervező: Molnár Csilla (TT 01-6114). Főépítész: Rátkai Attila. 
b) Hatvan Város Polgármestere 27/2020. (IV. 30.) és 104/2020. (V. 28.) számú határozataiban 

döntött a településrendezési eszközök módosításáról, a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdés felhatalmazása alapján. 
 

2. A jóváhagyandó és alátámasztó munkarészekre vonatkozóan: 
a) A településrendezési eszközök tartalmukban megfelelnek az általános érvényű szakmai 

szempontoknak. 
b) Tervező nyilatkozott, hogy a településrendezési eszközök készítése során a magasabb szintű 

tervekkel (MaTrT-vel, megyei tervvel) való összhang biztosított. 
c) A rendezés megalapozásaként alátámasztó munkarészek kellő részletességgel készültek. 
d) A dokumentáció alapján a jelenleg hatályos tervekben szabályozottakhoz képest a biológiai 

aktivitás nem csökkent. 
 

3. Az eljárásra vonatkozóan: 
a) A partnerségi egyeztetéseket a települési önkormányzat lefolytatta. A partnerségi egyeztetés 

lezárásáról az Önkormányzat Képviselő-testülete 341/2022. (V. 26.) számú határozatával 
döntött. 

b) A településrendezési eszközök készítése során a R. 38. § szerinti véleményezési eljárás 
lefolytatásra került. 

c) Az egyeztetés során a R. 39. § (1) bekezdés alapján a véleményeltérések tisztázása 
érdekében a polgármester egyeztető tárgyalást kezdeményezett. A 2022. május 5-én 
megtartott egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készült, melyet a dokumentációhoz csatoltak. A 
döntés elfogadását a Képviselő-testület 342/2022. (V. 26.) számú határozatával rögzítette, 
egyben a véleményezési szakaszt lezárta. 

 
A településrendezési eszközök tárgyi módosítását - figyelembe véve az előzőekben rögzítetteket - 

nem kifogásolom. 
 

III.   A TERVEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS MEGKÜLDÉSE 
 A jelen szakmai véleményemet a jóváhagyásra jogosult képviselő-testülettel ismertetni kell. 
 A már teljes körűen véleményezett és egyeztetett jóváhagyandó településrendezési eszközökön 

további kiegészítések, javítások már csak a szakmai véleményezési eljárásból következő 
szempontok alapján lehetséges és így jogszerű. Amennyiben eltérő változtatási igények 
merülnek fel a jóváhagyás előtt, úgy azokat a R. 36. § - 41. §-nak megfelelő újraegyeztetési 
eljárás lefolytatásával tudják a településrendezési terveikbe és a HÉSZ-be illeszteni. 

 A polgármester a településrendezési eszközt – az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt – 
a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítészi 
hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő összes 
államigazgatási szervnek, vagy az elektronikusan hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 
15 napon belül értesíti az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt és az 
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eljárásban résztvevő összes államigazgatási szervet annak elérési lehetőségeiről. (Ld. R. 43. § 
(1), (2) bek.) 

 Amennyiben a megküldés/közlés nem történik meg, akkor a településrendezési eszköz 
jogszerűen nem lép hatályba. 

 A településrendezési eszközöket (valamint a helyi építészeti, természeti értékek védelmét 
elrendelő döntést) az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a rendelettel vagy 
határozattal együtt egy példányban a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére 
megküldeni. 

 
 
 
 
 
 
Kelt. Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 
 
Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 
 
 
 

Fajcsák Dénes 
állami főépítész 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HE/ÁFI/46-5/2022. számú levélről értesülnek: 
1. Címzett  
2. Irattár  


		2022-06-27T09:35:45+0200
	SD-DSS Signature id-643ce0c9c547dea39cece71f08a9a46e


		2022-06-27T09:35:45+0200
	SD-DSS Signature id-643ce0c9c547dea39cece71f08a9a46e




