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TARTALOMJEGYZEK

.

szám

határozat

Beregsurá ny kozség Telepii lésrendezés i Tervé h ez
1. k tet

Telepiilésszerkezeti Terv és Leírása
Tárqv: Beregsurány Kozség Teleptjlésszerkezeti Tervének megállapítása'
l. KÖTET:

1. Címlap
2. Aláír lap
3. Tafialomjegyzék
4. J váhagyand munkarészek

Beregsurány Kozség Önkormányzatának Képvisel testL]lete az el terjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:

Önkormányzati határozat tervezét
Mellékletei:
1.sz. melléklet: T

-

1 jelt]

TeIep lésszerkezeti Terv

1) A Képvisel testÜlet
M = 1:10000

a)

Beregsurány KÖzség Telepulésszerkezeti Tervéi a LA- URBE ÉpítészIroda

Kfi. által készített'1 . számL1 meIlékletben szerepl T-1

2.sz. melléklet: A telepÜlésszerkezeti Terv Lírása

h napban

b) a

jel

2004. okt ber

kelt TelepÜ|ésszerkezetl Terv szerint,

TeIep lésszerkezeti Terv szoveges munkarészét,a TelepÚ|ésszerkezeii

Terv Leírását a 2, szám(l melléklet szerint álIapít'ja meg'

2) A telepÜlésfejlesztési, telepu|ésrendezési tevékenységek el készítésesorán az
'l

'

pontban megá|lapított Telepijlésszerkezeti Tervben

és az

elválaszthataiIan

részétképez TeleptllésrendezésiLeírásban foglaltakat egyÜttesen
Miskolc, 2004. okt ber

h

alkalmazni.

Felel

s:

polgármester
,.........,.,....,, jesvz

Határid

Beregsu'ány ktizség TeleptilésszeI*ezeti Tewe

:

2005' január 1,, il1etve folyamatos.

Beregsurány kozség Telepiilésszerkezet1 Terve

kell

2'

sz' MELLÉKLET

a ..,......'.,,.,,,',...,.'.,'...,.,.

szám

I,

FEJEZET

ÁlrnlÁruos LEiRÁs

határozathoz

TELEPÜLÉsszERKEZET| TERV LEíRÁsA
Beregs

u rá

ny Kozség Telepti lésszerkezeti Te rvéh ez

1

A

TelepÜ|ésszerkezeti Terv hatá|ya Beregsurány kozség kÖzigazgatási terLiletére

2oo3-ban Beregsurány Kozség Képvise| testlrlete határozattal hagyta 1ová a kÖzség
TelepÚlésfejlesziés i Koncepci ját.
2.

TERULETFELHAszNÁLÁsBAN BEKÖVETKEz MEGHATÁRozÓ

VÁLTozÁsoK

A tertjlethasználatban bekovetkezett változásokat a TelepiJlésszerkezeti Terv Leírása
1' számrj mel|éklete lartalmazza'
Tartalom:

L
ll.

3.

Fejezet:

Általános leírás

Fejezet:

A telepÜ|és természeti és épített kornyezetének védelme

lll.

Fejezet:

A terÜletfelhasználási egységek tagoz dása

lV.

Fejezet:

A telepulési Infrastrukt ra hálÓzati elemei

TERÜLETFELHAszNÁLÁsT

VEszÉLYEzTETÓ TÉNYEzŐK

A kÖzség belter letének és kÜ|terÜletének beépítésreszánt, jelenleg nem beépÍtett
terÜletein nem mutatkoznak olyan tényez k, melyek veszé|yeztetik a
telepÜlésszerkezeti terv beépÍtésreszánt, tert]letfelhasználási kateg riákba tortén
átsoroláSát'

Az árvÍz és belvízveszé|yt' a mélyfekvés terÜleteket

a terLiletÍelhasználat kiaIakítása

során a ierv figyelembe vette, a vízugyi szakvé|emény iránymutatásai szerlnt.

Azokon a terLileteken, ahol a belvíz megjelenhet a tervezett ter letíelhasználást és a
beépítéseketcsak vízrendezés után |ehet megval sítani'
A veszélyeztetett ter leteket a telep |ésszekezeti terv jelÖli
4.

A TERÜLETFELHAszNÁLÁs

ÁlrnlÁruos szABÁLYAl

(1) BeregSurány kÖzség terL']letén beluI teruletet felhasználni, továbbá

teIket

a1akíiani, építésimunkákat végezni és ezekre hat sági engedé|yt adni csak az
általános hat sági el írásoknak (az oTEK ágazati szabványok stb.) megfelel en
kÜlon rendeletteI
és jelen TelepÜlésszerkezeti Terv és leírása' valamint
Szabályozási Terv egyÜttes
j váhagyott Helyi ÉpítésiSzabá|yzat

és

a

alkaImazásával Iehet.

(2) A ter letfelhasználási egységek épÍtésiovezeti szabályozását a Szabá|yozási
Terv

Beregsurány

k

zség Telepiilésszerkezeti Tene

A Telepii1ésszerkezeti Terv Leírása

Beregsurány

és aiozzá tartozÓ Helyi ÉpítésiSzabá|yzat határozza meg'

k zs

g Te1epil1ésszerkezeti

Tene

A TelepiiJésszerkezeti Terv Leírása

8.

5.

A TELEPULÉsszERKEzETl TERV ELEMEl

lGAzGATÁsl HATÁR

teri.rletfelhasználá.siegységekmeghatározása
1)AkÖzlekedésiésegyéb,eltér

A Telep lésszerkezeti Terv igazgatási határ változási nem jelol ki'

z) n

sj R

6.

BELTERÜLETl HATÁR
(1)ATelepÜlésszerkezetiésSzabályozásiTervszerintbelterÜletbe vonásra kerttlo
' terÜletek rendeltetését a TelepuIésszerkezeti TerV' ÖVezeti besorolását a
Szabá|yozási TerV határozza meg'

xoztet<eoosi rendszer jelÖlt elemei

el

írások,

7) Az egyes terÜletekre meghatározptt kor|átozások'

(z) Á_nerteruteti határ m dosításával érintett ter leteket a TelepÜlésszerkezeti Terv

tsl
'-'

halározza meg, de a Szabályozási Terv is feltunteti'
íierepijressierkezeti Terv azon helyeken irányoz el belterÜletbe vonást, ahol
n.gyobo mértékteruletfejlesztési siánoék jelentkezik. E terÜletek belterijletbe
uoiá'' a konkrét fe.jlesziési és építésiigények friggvényébenszakaszosan
Vég rehajthato.

(4) A belterÜletbe vonás Ütemezetten is végrehajthat

isj

'

n tatoteruteteket és a te|epÜléskÖzponti vegyes terijleteket kivéve a beépítésre
szánt teÍuleteket nem kelI kote|ez en belterÜ|etbe vonni'

(1)

EGYSÉGEK TAGozÓDÁsA ÉsHnszNÁlarux
FELTÉTELEl

A TELEPÜLÉsszERKEZETl TERV MÓDosÍTÁsA
(1) A TelepÜ|ésszerkezetí Terv elemeinek megváltoztatásához

' 'fervet,

vaIamint

a

es

egyes terijle'íek terÜletfelhasználási m dját a Te|epÜlésszerkezeti Terv,
' ' Az
építéiíovezetiés ovezeti besorolást a Szabályozási Terv határozza meg.

(3) Á ielepulésszerkezeti Terv hatálya alá es terijleteken minden belterijleien
" igazgaiási terÜleten lév beépÍiésreszánt terÜletíelhaszná|ási egységre
jpítási telekre a megkozelítést kozterliletr l vagy magánritr l biztosítani keIl.
(4) A kÜlteruleten lév beépítésrenem száni, els sorban mez gazdasági
erdÖtertjletek megkÖzelítésea telep lésen beli]l kialakult határhasználati
megkozelítési ren-d szerint torténhet. llyen esetben a kialakult rend Szerint
terÜletfeIhasznáIási egységek magánterÚletr l is megkozelíthet

"gy-".
lehetnek.

is

AmennyibenaváltozásSzabályozásiTervbenmeghatározottÖVezeti
,.anjrío'a.t is érint, gy a Szabályozási Tervet és a Helyi ÉpítésiSzabá|yzatot

'
dosítása vonalas
o) Á"mennyioen a TáIepuIésszerkezeti . T.rY... m
-'
jei"iitnienv"ket, f forgalmi, forgalmi és gyrijt utakat érint' Úgy az

az

II.

FEJEZET

A TELEPÜLÉs TERMÉszETl ÉsÉpírErrKÖRNYEZETÉNEKVÉDELME

és

10.

és

Általános leírás

és

(1) A kÖrnyezeihasználatot gy keII megszervezni, hogy
' ' a) ; Iegkisebb mértékk rnyezetterhelést és igénybevételtidézze el
b) megel zze a kornyezetszennyezést,
c) kizárja a kornyezetkárosÍtást.
során
(2) Val;e';.'i teiutet-tetnasználás' létesítés'beavatkozás tervezése

és

az
ek

Ámennyiben a beépítésrenem szánt terijleteken az oTÉK és a HÉSZ szerint
mégis épÜlne épi.]lei, rjgy a megkÖZelÍtéStaz (1)bekezdés szerint kell biztosítani.
(s) Á iertitáttelhasználási- egységek rendeltetésszer hasznáiatához szukséges

,

érvényre.kelIjuttatniakÖrnyezetvédeIemkÜlonágazati.1ogszabályokban
megadott

el

írásait'

kozmt1VesÍtéstbiztosÍtan j kell'

Beregsurány kozség Te1epiilésszerkezeti Terve

A Teleptilésszerkezeti'f en Leírása

jellegLi

érintett

szakasz te|jes egészéÁek kornyezetét figyelembe kell venni'

-

(2)

a Telepijlésszerkezeti
rnÓdosítani kel|'

TelepÜlésrendezési Terv Leírását

egyuttesére is terjedjen ki'

teruleten lév te|epti|ésszerkezeti'
Te|epliL|ésszerkezeti Terv hatálya aIá
terLrletfelhasználási egységek pítésiszempontb l:
beépítéSreszánt terÜleiekre' azon beltll építésiÖVezetekre,
-- beépítésrenem szánt terLiletekre' azon beli.rl a sajátos használatuk szerinti
oVezetekre tagozÓdnak.

A

9.

ís m dosítani sz kSé!es'
(2) a) A TelepÜtésszerkeleti Terv m dosítása esetén a m dosÍtás a m dosíiássaI
tombre
érintett terijletfelhasználási egységet magába foglaI legalább- egy
tÖmbÖk
vonatkozzon' és az adott tei let-kornyezetében lév szomszédoS

7.

A TERÜLETFELHASZNÁLÁsl

és hie-ra.rchiája

beepitesre szánt tertlletek szintterÜ|et_stiriisége
+j Á'_ág'.. teruletegySégekre vonatkozo kÖrnyezetvédelmi besoro|ások
5i Á;';;i*;.ij.rru"s inirastruktrjra há|Ózat jelolt elemei és véd távolsága és egyéb
építményekre,te|epLilési kÖrnyezetre, lermészeti
ái
-' Á' ági;" ter lete-kre
vonatkoz
oojekiimot<ra, vaIamini a teiepÜlési építeitk rnyezet védeImére

Beregsurány kozség Te1epÍ.ilésszerkezeti Terue

A TelepÍilésszerkezeti Terv Leírása

13.

(3)

kornyezetvédelem el

A telepÜlési
- a levegotisztaság-védeIem'
_ azaj és rezgés e||eni védelem,
- a fÖld és vízvédelem,
- a huIladékgazdálkodás.
- a sugárzás,

_
_
_

Fold és vízvédelem el írásai

Írásai kiterjednek:

A fold védelme

mez gazdasági term fo|dek min ségének megovása a termoképesség
'' A
fenntartáéa' rendeltetéss zeru használata a Íoldtulajdonosok il|' haszná| k

(1)

a természetvéde|em,

tzl

11.

Leveg tisztaság'védelem

A kozség terÜletének levegotisztaság védeImér l kulÖn jogszabályokban'
szakhat Jágok á|tal meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni'
A leveg t védeni keIi minden olyan mesterséges hatástol' amely annak

(1)

termésátes min ségéthátrányosan megváItoztatja vagy az egészségrekáros
m don terheli.
A kornyezeti levego min ségénektartÓs és hatékony meg vása, a.'kornyezet
állapotának meg áése érdekében a 14l2oo1' (V 9.) Sz' KÖM-ElijM-FVM sz. és a

(2)

21I2Oo1 (ll. 14J sz' Kormányrendelet ei Írásai szerint kell eljárni'
(3) A teruleten csak olyan épÍtményekeIhelyezésére és tevékenységek Íolytatásá-ra

adhat engedély, melyek során a teruletre vonatkoz technol giai kibocsátási
hatá rértékekteljes lnek'

szállÓpor teihelés mérsékléséreaz utak vonalában zát'' nagy lombozat
fasorok telepítésérollegkés bb az rit felrijÍtása, kiépÍtésesorán az ÚI

A

(4)

tulajdonosának ill. kezel jének kell gondoskodni.

Zaj és rezgés elleni védelem el írásai

A

kozség be]terÜletének zaj

jogszabál-yokban,
kell gondoskodni.

és rezgés elleni

Á

engedélyeSnek kell gondoskodnia.
terepjzint alatti és feIetti helyiségeit rjgy kell kialakítani' hogy a
(5)
Az"építmény
''
használatukkal ÖsszefÜggésben keletkez folyékony telepÜlési és veszélyes
hulladék a talajba ne kerÜlhessen'
(6) Á volt bányateruletek, szeméttelepek, roncsolt terÜ|etek rekultivácioját ugy kell
'-' m"gotoani 'hogy megfe|eljen a Teleptllésszerkezeti terven jelolt funkci knak.

A vizek védelme
(1) Fokozottan keIl védeni a te|eptjlést érintŐ vízfolyások vízminŐségét.A íelszíniés
felszín aIatti Vizek min ségére,vízminŐségi határér'tékérevonatkoz an az egyéb
jogizauarvox rendelkezés;it is figyelembe kell venni' A felszíni vizek védelme
'éráekenen
az élÓvízbe bevezetÉet<i Víz minŐségi paramétereit a mÓdosított
3/1 9s4' (ll.7.) oVH rende|kezés határozza meg'
(2) A terÜleifelhalználás és az építményekeIhelye-zése Során biztosítani kell, hogy
'*' szennyezodés a vizekbe ne juthasson, továbbá a vízek mennyisége' minosége
és szinije kedvezotlenÜ| meg ne vállozzon'

(3) Gondoskodni kell az általános érvényvízvédelmi eI írásokban' továbbá a
vonatkoz helyi vízmin ség védelmi el írások betartásár l'
(4) MélyÍekvés[itáruletek csak nem szennyezeit anyaggal tolthetok Íol

12.

(1)

kÖtelessége'

ieimot ld védelmérl kÜlon torvény rende|kezik. A term foldÖn tortén
beruházások esetében a beruház koteIes a terÚletileg illetékes korzeti
FÖldhívatal foldvédelmi hat sági engedélyétbeszerezni' A beruházÓ kÖteles
gondoskodni a term réteg megmentésér |'
TermészetvédeImi ésTermészeti
(3) Á kataszterezett vagy kés bb jegyzékbe Vett Park gondoskodik.
Nemzeti
il|etékes
I
az
eloírásair
kezelési
Teru|etek
(4) Epítmények létesítései|letve az építésiterulet elikészítésesorán a termofold
' ' uéo.tmej'ot, Összegy jtésérl, megfelel keze1ésér l és jrahasznosításár l az

az építettkornyezet védelménektémakoreire.
az á|lattartással kapcsoIatos e|Őírásokra'

fokozott védelmérl kijlon

(5)

szakhat ságok által meghatározott határértékek betartásával

Berágsurány kozség,,B" szennyezés_érzékenységibesorolásÚ a
33/2oO0' (ll| 17.) Szám KormányíendeIet szerint'

Q) A zár és rezgés eIleni védelem érdekébenbármely zajt kibocsál létesítmény
abban
csak abban ai esetben Üzemeltethet , illetve bármely tevékenység csak
az esetben folytathat, ha az á|tala kibocsátott zaj mér1ékekornyezetében

a

vonatkoz rendelet szerinti határértéket nem haladja meg'

(3) A terÜleten rij létesítmények'építésimunka, iIletve kozlekedési zajra vonatkoz
határértékek megállapításánál a 8t2OO2. (lll' 22) KÖM-EtjM sz' rendeletben
meghatározott besorolások és határértékek érvényesek'

iangosít berendezéseket' illetve Valamennyi szolgá|tatÓi tevékenységgel
'A
Összef gg zajkibocsát forrást a helyi onkormányzattal is engedélyeztetni kell'

14)
'

Beregsurány kozség Telepiilésszerkezeti Tewe

A Telepiilésszerkezeti Terv Leirása

14'
Hulladékgazdálkodás
(1)
(2)

A

teleputési hulladék ellenŐrzÖtt

szá Ítását e gyéb o nkorm á nyzati

el írásai

és el írt modon szervezett

re nd el e

l

gy jtésétés

szabá|y ozza'

u"szerve!' hulladék száméttelepre nem kerÚ.lhet. A veszélyes hulladék
gytjjtésér l, biztonságos éS átmeneti tárolásárÓ|, elszállításárÓl illet leg
ártálÁatlanitásarot ; huIlad ktermel gondoskodik, szakirány cégek

í

l

l

bevonásával' (101/1996' (Vll. 12.) és 1o2l1996. (Vll. 12.) Korm. rendelet szerint)

Beregsurány

k

zség Teleptilésszerkezeti Tewe

A Telepiilésszerkezeti Terv Leírása

terÚleten mtjkod |étesítmények veszélyesnek min sul hulladékaikat a
szennyvizháI zatba nem bocsáthatják, kommunálts szílárd hulladékkal egyÚtt

A

III.

nem kezelhetik.

(3)

FEJEZET

TERÜLETFELHAszNÁLÁsl EGYsÉGEK TAGozÓDÁsA

A kozség terÜletén belÜl kommunális és egyéb hulladék csak zárt edényzetben
tárolhatÓ elszállításig'

18.
15.

szÁNT TERÜLETEK
BEÉPíTÉsRE

Kornyezetbiztonság
n jogszabályokban

és szakhat ságok

A

TelepÜlésszerkezeti Terv hatálya alá

(1)

A kornyezetbiztonság Védelmér | kul

(2)

A m szaki biztonság kérdésétaz alábbi rendeletek szabályozzák:
a) 29l1960' (Vl' 7.) Korm. rendelet, il.211971. (lV. 28.) NlM rendelet alá tartoz
nyomásfokoz berendezés.
b) 1994' évi XLVIll. tV. ill.34/1 995' (lV' 5.) Korm. rendelet ésaz1l1967. (lV.28)
NlM rendelet alá tartoz vi|lamosvezeték.
c) 1994' évi XLl, tv' lll' 111977' (lV. 6.) NlM rendelet hatálya alá larlrozo gáz-,
vagy o|aj berendezés'

lakoterulet, ezen belul
. kertvárosias lak terÜlet Lke
1.2, falusias lak tertllet Lf
2. vegyes tertjlet

d)

4'

meghatározott határértékek betartásával kell gondoskodni.

6/1993'

(V

12

) lKM rendelet hatálya alá tarÍozo gázuzem

áItal

jármtli

ÜzemanyageIlát berendezés'

,!

1

,

. telep léskozponti Vegyes terÜ|et Vi
gazdasági terÜlet' ezen belÜl

2.'1

3'

.
3.2.

kereskedelm j szolgáltat terÜlet GkSz
egyéb iparterti|ei Gip
ktllÖnleges terulet, ezen be|Ül K
temet teri.lletek
sport és rekreáci s terÜletek
idegenforgalmi és szabadido centrum

3.1

4.1
4'2'
4'3.
4'4.

6.

Sugárzás tekintetében a terv hatálybalépésekor az MSZ 1626011

terÜlet beépíiésreszánt teruletei az

1 .1

Sugárzásvédelem
(1)

es

alábbi terijletfelhaszhálási egységekre tagozodnak:

hulladékkezel kterÜletei

á|lami

19.

szabvány van érvényben'

BEÉPÍTÉsRENEM szÁNT TERÜLETEK
17.

A TelepÜlésszerkezeti Terv hatálya alá

A természetvédelem el írásai
(1)
(2)

természetvédelemr t kÜlÖn jogszabá|yokban megadottak
gondoskodni' (1996' éVi Llll. torvény)

A
A

szerint

kell

kÖzség természetvédeIemmel érintett tertjleteinek jegyzékéta

Telepiilésszerkezeti Terv Le írásának

1

.

számÚ íug geléke lar1'almazza.

Az

építettkornyezet aIakÍtásárÓl

és védelmérŐl kÜlÖn

megadottak szerint kell gondoskodni.
(2) A kozség terÜleti és egyedi építészetiértékeinek jegyzékéta
Terv LeÍrásának 2. szám fÜgge|éke Ért'almazza'

Beregsurány kozség Telcpiilésszerkezeti Terve

terÜ|et beépítésrenem szánt teruletei az

'1

.k

zlekedési és kozm terÜletek' ezen belul

.

kozutak: KÖu
zÖldteíÜ|etek, ezen belÚ|
2.1. kozpark: KP
3. erd terÜlet, ezen belÜl
1 ''1

2'

3'1' védŐerd : Ev

16.

Az épített kornyezet védelme
(1)

es

alábbi terijletfelhasználási egységekre tagoz dnak:

.|ogszabályokban

Telep lésszerkezeti

A Telepuiésszerkezeti Terv Leirása

3.2 gazdasági erdo: Eg
4. mezogazdasági terÜ|etek,
4"1 . kertes mezogazdasági

ezen belÜl

terulet: Mk

4.2. áItalános mez gazdasági ter let: Má

korlátozott használatu mezogazdasági terÜ|et: Mák
vízgazdálkodási terulet: V

4'3'

5'

Beregsurálry

kozs

g

Telepiilésszerkezeti Terve

A Teleptilésszerkezeti Ten' Leírása

1

víznyerés mélyfL1rásL1 kr]tb I torténik, a kitermelt vizet vas' és/vagy
mangántalanítás után1oo m"-es aIacsonytárol ba tárolják, ahonnét hidroforos
nyomásíokoz seg ítségévela íogyasztÓi hálÓzatba juttatják.
A kiépített Vízvezetékhál zat kÖrvezetékes, anyaga azbesztcement

A

20.

A TERÜLETFELHAszNÁLÁsl EGYsÉGEK szlNTTERÜLETsÚRÚsÉGE
Ter letfelhasználási egyséq funkci
Falusias lak terÜ|et
Kertváros ias Iak terÜ let
Telepuléskozponti VeqVes terÜlet
Kereskedelmi szolqáltat terÜlet
EqVéb iparterÜ|et

Jel
Lf
Lke
Vt

Gksz
Gip
K

.ia

nyom cso.
A nemzetkozi határátkel ÍészéreNA 80 ac. nyom cso célvezeték létes lt'
Önáll vízellátáSsal a korábbi M9 Tsz telephelyén aIakult Vál|a|kozási terL]letek

sz ntteri'i l éts íi ri'i s éo
i

rendelkeznek.

Ut)
2,0

(b)

A

'1,0

FEJEZET

nÁlÓzATl ELEMEl

A TELEPÜLÉsl lNFRASTRUKrÚnn

és intézményiszennyvizeket

végébe.n el helyezett egyed i

(c)

21.

A kozlekedési hál zat rendszere, elemei és hierarchiája

(d)

Gvorsforqalmi ut:
A telep|llést nem érinti'

orszáqos f Lit (l. és ll' rendti):
41 ' számÚ országos I' rendtj fotjtvonal

szennyvízgy jtokbe gy jtve

szikkaszt

árkokkal tortén ik.

FELSZINI VIZELVEZETES:
A telep lésen a felszíni vizek elvezetésére szo|9ál nyílt árokrendszer Üzeme|'
A nyílt árkok íoldmedr ek és a szilárd burkoIattaI el]átott kozIekedési utak két
oldalán hLjz dnak. A kapubejárÓkban cs átereszek talá|hat k.
A belvízeIvezet rendszer teljes korszerŰsítése indokolt.

FÖLDGÁZ ELLATÁS:
telepÜlés vezetékes gázzal ellátott. A gázeloszt hálozat Üzeme|tetoje a
TlGÁZ RT.
A kiépÍtett gázelosztÓ hál zat kpe anyagri és kÖrvezetékes rendszert_i.

A

VoP részéreágvezeték épi.j|t'
A gáze|oszt hál zat Üzemi nyomása: 3 bar.
A

Tervezett: Fehérgyarmat-Beregdar c fotjtvonal

Beregsurány terÚletété érinti a

MoL Rt.

zemeltetett fÖldgázszál|ítÓ vezeték'

TelepÚlési f tjt:
Árpád utca
Helvi qv

Iakossági

szippanto kocsival hordják a Vásárosnaményi szennyvízte|epre'
A te|ep lési határátke|Ő helyen Önáll szen nyvíztisztítÓ m Územel' a
teÍepulésen azonban még nincs i|yen szolgáltatás. Az erre vonatkoz tervek
már elkészultek' a szomszédos Csaroda mint gesztor építtetnémeg a tisztÍt t,
melyhez Beregsurányon kívul tobb kÖzeli telepu|és is csatlakozna (Márokpapi'
Gelénes, Tákos, hetefejércs stb')' A je|enlegi szennyvíz kezelés tehát a telkek

1,0

IV,

A te|epÜlésen kÖzÜzem szennyvízelvezeto csatorna, illetve szennyvíztisztít
telep nem Üzemel'

I,C

KÜ|Önleoes terulet

szENNYVíZ ELVEZETÉS:

(e)

itorlt:

Kossuth Lajos utca

Foldgázszá||ítási Üzletág áltaI

ELEKTRoMos ENERGlA ELLÁTÁS:

Beregsurány teiepulés vi|lamos energia ellátását a TlTÁsZ Rt. 22 kV-os
gerincvezetékekkel biztosítja, melyeket Fehérgyarmat irányáb l indítottak' A
megtáplálás leágazás fogja keretbe a teíepuIést.
Egy kiszáIlÓ 22 kv-os vezeték indul' a 2659 jelz szám
A há| zat légvezetékes - melyekrŐ| csatlakoznak a kÜlonbozc! típusti
transzíormátor ál|omások. Az állomások tobbsége osz|opon szere|t, ezen beIi']|
,

HatárátkeI helv:
Ukrán határszakasz, Luzsanka koztjti határátkeI zeIlyel

oTR és VoTR típusokat ta|álhatunk.

A meglév 22 kV-os gerinchál zat további íej|esztésiigényeket is kielégÍt.

Az

22.
(f)

Kozm vek teleptitésszerkezetet meghatároz rendszerei, tertjleti ellátottság

(a)

A telepÚlés Vezetékes iv vízzeI el|átott.
Vásárosnamény'

Beregsurány

k

a

kozeljÖVoben nem tervez nagyobb fejIesztést'

TELEKoMMUNtxÁctÓ:

A

teIepÜlés vezetékes

és mobil szolgá|tatással rendelkezik. A

szolgá|tatÓ a MATÁV, míg mind a három mobil

VÍZELLÁTÁS:

A t rpevízm és az

áramszolgá|tat

ivÓvízhálozat Üzemeltet

zség Telepiilésszerkezeti Tewe

a

szuksé9es felujÍtásokat' fejlesztéseket folyamatosan végzik.

je a Beregvíz KFT

átjátsz tornyokkal'

vezetékes

szolgáltat megtalálhat

Koaxiá|is gerincvezeték halad Fehérgyarmat fel l, keresztitl az Árpád' utcán

találhat nyomvonallal' Ezt a gerinc kábelt leselejtezték, jeIenleg
e|látás van'

A Teleptilésszerkezeti Terv Leírása

l3

, saját

Beregsurány kcizség Te1eprilésszeI*ezeti Ten'e

A Telepiilésszerkezeti Terv Leirása

heIykÖzi

ÉpítészIroda Kft'
3530Mrskolc, Patak u l0 sz
i I:
7'e t efon : 1 /5A 4 3 3 8 ; l:'qx : 5 0 I - 3 3 9, nob

LA-URBE
Eena
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la.urbelrft @"
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I
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1. szÁMÚ

23.

69

2'

3 6

I

MELLÉKLET

Beregsurány kozség Képvisel testtjletének
./......'''.,..... szám határozatához

A Telepijlésszerkezeti Terv alátámaszt munkarészei' miveI a Szabályozási Tervve|
egyidejtileg készÜ|tek a Szabályozási Terv alátámasztÓ munkarészeivel
mlgegyez ek, az oTÉK 4' $ (5) bekezdése szerint.

A

Beregsurány' 2004. okt ber

0

I

te

ri.i

leth as ználat vá ltozásáva l

é ri

ntett te rti letek

h

iegyz

polgármester

Beregsurárry kozs g Telepíilésszerkezeti

Tene

A Teleptilésszerkezeti Ten' Leírása

Beregsurány

k

zség Te1epiilésszerkezeti Terue

A Telepiilésszerkezeti Ten Leírása

LA-URBE

Építészlroda Kft'

3530 Mi.rkolc. l'atak
'! elefon: 4 i504-33U;
Ii

-nn

i I

:

I

a.

urhe kf,(Qc

u

10. sz.

l'ax: 501-339, ilnbil; 06-2A/9692-36l
he t lru
I

országos Te|ep lésrendezési TerV

I

2. szÁMÚ MELLÉKLET
Beregsurány kozség Képvisel testii letének
../...''.'...'..''. szám határozatához
(1) Az

országos Teriiletrendezési Terv Beregsurány kozséget érint
elhatározásai

(2003' évi XXV|' torvény)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye TeruletrendezéSi Terve
nem
Készítette a Micropolis Íeruléife1|esztoÍervezo és Tanácsad Bt. 2000. A terv
kerÚltek
beépítésre
tervbe
a
j
ker lt Váhagyásra' de iránymutatásai

Beregsurányra és térségérea térszeíkezet, iérségikapcsolatok és funkclonális
avez tek vbnatkozásában az országos TerÚletrendezési Terv és a Szabo|csSzatmár-Bereg megyei Ter letrendezési Terv anyaga a mérvad '
Térszerkezet, térséq i kapcsolatok

A kozség térszerkezeti helyzetét a 41. sz. Nyíregyháza-Beregsurány- haiárátkel
f rjtvonal határozza."g. É'unrjtvonaIon kereszttjl teremthet kapcsolat a térség
kci+ontja Vásárosnamé-ny, és a megyekozpont Nyíregyháza irányába. A kÖzség
határában h11z d Ukrán - M"gy.|. határon nemzetkÖzi határátkelohely uzemel.
KozIekedési hálozatok
pálya tervezett
Autopá|ya a telepÜlést kÖzvetlenÜl nem fogja érinteni, az M3-as aut
ahol a megyei
halad,
térségében
c
Beregdar
a
szomszédos
nyomvonala azonban
terv csom pont és nemzetkozi határátkel hely létesítéséveIszámol'

AmegyeitervrijfLitvonalkiépítésétirányozzaeloazaulÓpályacsomopontBeregáár c_Fehéigyarmat tvonalon, amely kozségÜnkon ha|ad keresztÜl''
Beregsurány térségébena 41 sz. rittal párhuzamosan jeIolik
érint regionális kerékpárrit nyomVonalát'

a tervek a

térséget

Funkcionális vezetek

Ter letrendezési Terv és a Szabolcs_Szatmár_Bereg megyei
az
Teruletrendezési Terv teÍtiIethaSználatot befolyásol dontései' besorolásai

Az országos

a|ábbiak:
Vegyes felhasználásu terÜlet(mez gazdaság, erd

KiVonal az országos Ter letrendezési Tervbol

Beregsurány kozség Telepiilésszerkezeti Tene

A Telepiilésszerkezeti Terv LeÍrása

_
*
_
-

m

ve|és)

xuitlrálisÖrokségvédelmiszempontjábilkiemelttérség telepÜlése
országos okol giai hál zat eleme
leveg tisztaság_védelmi szempontb I kiemelten védett ter let teleptilése

je|lemz en aprofalvas ÖVezet telepulése
ár- és be|vízveszélyes ter let
kÖrnyezetileg érzékenyterÜlet

Beregsurány

k

zség Telepiilésszerkezeti Ten'e

A TeIepillésszeÍkezeti Terv Leírása

L

ési Térubol

ESA mintaterrilet

ffii::;;L;fi)yls

ásványi nyerSanyag kitermelés számára korlátozottan hasznosíthat
terÚ

letek

polgári védelmi szempontbÓl
ÖVezet telepL]lése

":,L::1"",

{t

az I' és ll' veszélyeztetettségi csoportba sorolt

kavics- és homok készletek alÖvezete
vízmLÍteIep
szem étlerako

h

e

ly

helyi védelemre javaso|t természeti érték
mLjemlék
népi lakÓházak
1O00 m3/nap hozamt l nagyobb iv vÍzbázls
120 kv-os vilIamos táwezeték

(2)

Az országos Tertiletrendezési Terv és a Teleptilésszerkezeti

terv osszhan gjának igazolása

-1:

:":"

Beregsrrrány kÖzség TeJepri1ésszerkezeti Ten'e

A TelepLilésszerkezeti Ten' Leírása

Beregsurány

k

zség Te1epiilésszerkezeti Tewe

t

\-a

A Telepiilésszerkezeti Terry Leilása

1_ '-.f'l

LA-UllBE ÉpítészIroda Kft.
3530 Mitkolc. l'a! k u 10. tz

'leIefun: ,!6'501-338; !"at 50!-339,mobiI: A(t'20'9 92-3 I

védett

a97l
]

I

0,

szatmár-Beregi

1' szÁMÚ FluGGl!É-K
Beregsu rány Kozség Képviselcítesttjletének

'/'....'.......'..

szám

Természetvédelmi te

határozatához

rÜ

letek

a1o1 I

veoeti

i Szatrnár-Beregi

TK

természeti k rnyezet védendŐ értékeinekadatait a Hortobágyi Nemzeti Park
adatszo|gáltatásai alapján adjuk meg, illetve ábrázoljuk az Összeíoglal kÚlterttleti
terL]letfelhaszná|ási vizsgálaton

A

Védettséo Név
védett
vedett
Véd ett

vádetl
ved etl

védett
Védett
Védett

védett
védett
vádett
Védett

Védett

védett
ved ett

Védett

védett
vedetl
Védet1

védett
Védett
Védett
Védett
vedett

Védetl
Védett
Védett

védett

K

TK
l K
TK

TK
TK
TK
TK

szatmár-BereqL TK
szatmár-Bereqj TK

ffK

Szatmár-Beregi TK
Szatmár-Bereoi TK
Szatmá l-Bereql
SzatmaÍ-Bere0|
Szatmár-Bereoi TK
Syetmár-B_creoi TK
szatmár-Bereo] TK
Szatmár-Beregi TK
s7átmár_Bereoi TK
Szatmár_BeÍeqi TK
szatmálBereoi TK
szatnrár-Bereoi TK
Szafmár-Rereoi TK
szatmár-Bereoi

SzatmárBereq TK
Szatmár_Bereoi
szatmár-Bereoi
szatmár_Bereoi
Szatmár-Bereoi
s7átmá..Béreoi
Szatmár-Beregi
Sz:tmár-Bereoi

TK
TK
TK

SzatmárBereoi

T

Védett
Védett

Beregsurány

l

Szatmár_BereqI

StaiTár-Beres
védett
Védeit
védett

TK bovítés

s7átmár_Bereoi
szatmár-Beregl
Szatmár-Bereoi
Szatmár_Bereol
Szatmár_Bere0i
Szaimár_Bereoi
szatmár-tsereq
Szatrnár-Beregi
s7átmár-Bereoi
Szatmár-Bereoi

TK
TK
TK
TK

Szatmár-Bereqi TK

k

zség Telepiilésszerkezeti Ten'e

Helység

rsz

Bereqsu r
Bereosu ra n v

45t

Tulai ter

a4l

3378

BereqsuránY
Bereosu ránV
beTeosu ra n
Rereo suran
Bereqsu ránV

08 5/1 b

'1089

085/1 c

7.4526
4906

rány

a4a4
c,8904

ra nY

085/'1
085/1 k
085/1

rány

085/2

0 1083

Béreosuran V
l]ereosUránv
Bereosu
Bereosu
uereqsu
Bereqsu
Bereosu

r

085/'1d
085/1 f
085/1 o

I

ránV

086/1

Bereosurán V
Bereq su rány

a86/2
087t

Bereosu rá nv

088/1 a
088/'1 b
088/1 c

BereosuranV

Beree su ra
Bereo su rá ny

BereqsuranY

08812
089/

Bereosu ránV

090/1

Beregsurány
Bereo su rán

Bereosuranv
Bereosu ra nv

Bereosurány
BereqsuránV
BeÍeosU ranV

Bereqsurány
Beíeqsu ranv
BereosuránV
Bereosurán\
BereosuránV
Bereo suranv
Beregsu rany
Bereosu ránV
Bereosu ra nv
BereosU ránV

490t2
091/
.J92t1A
09? J1b

246

0 4302

MilVád

Erdo
Klvett árok
o veo
Erdo
veo
qyep
ovep
oveo
qvep
a vep
Kivett állami terÜlet
Kivett árok

0,0176
3.7A32

Kivett arot(
Kivett csatorna
oveo
erdo
q vep
KiVelt állami tertjlet
Kivett csatorna
ovep
Kivett ál|ami teÍulet
Klvett Út

8.29 81

0

0.884 1
0,9907
1 1

,3003

0,5670
0,5833
2 6978

856
17,2621

0.1

vep
Kivett arok

1 1

o94/1c

0.6400

a94/1 d
a94t 1
094/1 o

0 3680
12,2578

KiVett árok
oveÓ

096t2

06/4b

Erdct

094/1 b

09412
095/
o96/1

0 1

o

0vep
Kivett állami ter let
Kivett arok
oveo
szánto
qvep

a9212
093
09411a

0106ilb

0.0614
0.31 03
1 0699

.4659

6,8459
o 2288

szánt

0,4

KjVett állami teÍijlet
KiVeti árok

0,1 /09

ovep
Kivett állami terulet

804
19 7847

A Telepiilésszerkezeti Ten' Leírása

ESA TERÜLETEK

.

2'számu melléklet a 2/2ao2'(| 23') KÖl/-FVM egyuttes rendelethe2
érzé<eny terméSzeli terijletekKel érintett teIeouiéseh felso'olása
Fontos ETT-ek térségei:

crre

Íaootcs-Siatmár-Bereg

Beregsurán1' kozség T9]epiilésszerkezeti Ten'e

lTelepÜlés k dja

l

20677

Teleot]lések neve
B_éreosUránV

A TeIepiilésszerkezeti Terv Leirása

LA-UllBE Építésztroda Kft.
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Helvi építészetivédelem a|á vont épÜletek:
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2. SzÁMÚ FÜGGELÉK
K

zség Képvisel test letének
/''.....''.'....' számti határozatához

Beregsurány

Rendeltetés
RÓmai katolikus temp|orn és plébánia épÜlet

Árpád utca

Tájház

Rák czi

Lakoház

Lak ház
Lakoház

Lak ház
LakÓház

(1) orszáqosan v dett m emlékek:
1' Árpád t]t 2' szám (24911 hrsz)

m em|ék Református templom és par kia

2. Rák czi rjt 1. szám (250' 251 hrsz) voit Uray kastély, jelen|eg Polgármesteri
Hivatal

3' Árpád ut 115 (4412 hrsz) volt Bay kriria, jeIenIeg haszná|aton kívÜl

(1) orszáqosan védett mr1emlékek m em|éki kornvezete:
1' számrl mLjemléki kÖÍnyezet

A Református templom és az Uray kastély Összevont m emléki kÖrnyezete'
Az érintett ter let helyrajzi szám szerint:
Árpád

Út

északi oldaI:
58, 1 59, 1 60, 161, 162, 16311, 16312, 1 64, 1 00, 165, 166, 1 67, 168, 1 69,
170, 171, 172, 173, 174 hrsz-ti ingatlanok

1

Árpád rit dé|i oldal:
253,252, 214, 213113' 213112,212 hrsz'Ú ingatlanok
RákÓczi utca északi oldal
247, 248 hrsz-rj ingatlanok

Rák czi utca déli oldal

238, 237, 236, 235, 234 hrsz-u

in

gatianok

2' számÚ muemléki kÖrnyezet
Bay k ria m emléki kÖrnyezete'
Árpád rit északi oldal:
140, 143, 14411,139,14413 hrsz-u ingatlanok

Árpád

t déli oIdal:
27 0, 27 I hrsz-u ingatlanok

LakÓház
LakÓh áz

LakÓház

Lak ház és cst]ir
LakÓház

16-18'

3.
73,
Pet fi utca 71,
Árpád utca 109.
Árpád utca 42.
Árpád utca 40.
Árpád utca 34'
Árpád utca 81.
Árpád utca 65.
Árpád utca 13.
Árpád utca 3'
Árpád utca 4'
rit

Pet fi utca

Lak ház

Építészetiértékvédelem

utca, hsz,
24a
23B
60
6'1

147

260
259
255
161

168

194
199
21712

(2) Helvj értékvéde|miterÜlet határai, és a határvonallal érintett utcák máSik o|dala:
1. számrj helyi értékvédelmiterÜ|et

Árpád rit északi oldal (a két m emléki kornyezet kozotti terulet)
145, 146, 147, 148, 149,150, 151, 15211-2, 15311-2, 154, 155, 156' 157
hrsz- ingailanok
2. számu helyi értékvéde|miterulet
Árpád ut déli oldal
268, 269, 265, 264, 263, 262, 261, 26A, 259, 258, 257 I 1 -2' 256, 255, 254
hrsz-ri ingatlanok
Árpád és Rák czi utcák kozotti terulet
240, 241, 242, 243 I 1 -2, 244, 2451 1 -2, 246 hrsz-u ing atla nok
3'

szám

helyi értékvédelmiterulet

Temeto és régi sírkÖvei és nÖvényállománya
207 / 1, 207 12 hrsz-ri ingatlanok

4' számr] helyi értékvédelmiterulet
lzraelita temetŐ 57 hrsz-tj ingatlan

Beregsurány

k

zség Telepiilésszerkezeti Terve

A Teleptilésszerkezeti Tery Leírása

Beregsurány

k

zség Telepiilésszerkezeti Ten'e

A Teleprllésszerkezeti Ten' Leirása

(3) Védett kozterÜletek:
Árpád utca a Kossuth utcát l a Rák czi utca keleti becsatlakozásáig
RákÓczi utca

(4) Réqészeti teri]letek
Beregsurány_KertaIja d l
Beregsu rány-Vásárost hát
Beregsurány-K pe

Beregsurány -Tytikhegy

d

l

Be regsurány-Ba rátságke rt

Beregsurány_Pázmán d l
Beregsurány-Várszeg
Beregsurány kés bronzkor kovarÖg, kerámia
Be regs

u

rá

ny_Vásárt

Beregsru'ány kozség Teieptilésszerkezeti Tetve

A Telepiilésszerkezeti Terv Leirása
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