




































Füzesabony Város Önkormányzatának 30/2008. (XI.26.) önkormányzati rendeletének 1.számú melléklete 
 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

 
A Szabályozási terv T-3/M-7/M1 számú módosítása    Tervező Lautner Emőke TT-1-05-0079 

Az északi irány a tervlap felső oldala felé mutat. Készült az állami alapadatok felhasználásával 



 
 



1.sz.melléklet Füzesabony Város Képviselő-testületének 30/2008. (XI.26.) számú rendeletéhez 
3/2019. (II.15.) számú rendelettel elfogadva 

A SZABÁLYOZÁSI TERVEK MÓDOSÍTÁSÁNAK TERVANYAGA 
 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET 
 

 
 

A módosítással érintett terület Füzesabony város külterületén és belterületén, a MÁV állomástól indulva a 
3. számú főút felé vezetve és a 3. számú főút mentén helyezkedik el.  
 

Füzesabony Város Önkormányzata 2008. óta a Településrendezési Eszközeit, így a Szabályozási tervét és t 
a Helyi Építési Szabályzatot többször módosította. 
 
 
 
 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA MÓDOSÍTÁS JELLEGE 

1. számú módosítás 

Füzesabony, a 3. számú országos főútvonal mellett és 
a Vízház utca - Szihalom belterületi határa között 
tervezett kerékpárút nyomvonalának módosítása. Az 
M25 autóút nyomvonalának feltüntetése 

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET  A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERVLAP 
Füzesabony város Vízház utca – igazgatási határ 
közötti nyomvonal, a 3. számú főútvonal területe. 
Az első ütemben megvalósuló nyomvonal 
tekintetében a 1273, 031/3, 966/2, 060/5, 062/22, 
062/9, 1243, 046/146, 032/9, 062/26, 062/2, 
062/8, 979, 966/1, 060/6, 062/24, 062/6 helyrajzi 
számú ingatlanok  

Szabályozási terv. Jóváhagyva a 30/2008. (XI.26.) 
önkormányzati rendelettel. 

A MÓDOSÍTÁS RÖVID LEÍRÁSA 

Füzesabony város területén a tervezett Szihalom felé vezető kerékpárút projekthez kapcsolódóan a 
Településrendezési terv módosítása szükséges, mely az engedélyezett kerékpárút nyomvonalának 
átvezetését tűzi ki célul, a kisajátítás tervszerű elvégzése miatt. A tervezett nyomvonal a 3. számú út déli 
oldalán halad, a csomóponttól nyugati irányba haladó kerékpárút tervezett nyomvonala a főút északi 
oldalán marad. 
  

T-3/M-8/M1-1 
 T-3/M-8/M1-2 

 



A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET ÁBRÁZOLÁSA A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

  
A Szabályozási terv T-3/M-8/M1 -1 kivonata 

 
A Szabályozási terv T-3/M-8/M1 -2 kivonata 



A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TER. ÁBRÁZOLÁSA A MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

 
A Szabályozási terv T-3/M-8/M1-1 számú módosítása 

 
A Szabályozási terv T-3/M-8/M1-2 számú módosítása 

Tervező Lautner Emőke TT-1-05-0079 

Az északi irány a tervlap felső oldala felé mutat. Készült az állami alapadatok felhasználásával 



 

 



A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET (2/2020. (III.06.) önkormányzati rendelet) 
 

 
 
 

Füzesabony Város Önkormányzata 2008. óta a Településrendezési Eszközeit, így a Szabályozási tervét és t 
a Helyi Építési Szabályzatot többször módosította. 
 

A SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁT IGÉNYLŐ TÉTELEK: 
 

MÓDOSÍTÁS SORSZÁMA  

T-3/ M-9/M-1 számú módosítás   
Füzesabony, Baross Gábor utca, Baross Gábor tér, Arany 
János utca, Rákóczi út által határolt 
településszerkezetegység területe és környezete 

T-3/ M-9/M-2 számú módosítás   
Füzesabony Kárpát utca, Arany János utca , Pacsirta 
utca, Névtelen közterület által határolt tömbökben lévő 
Lk 1.4 övezet szabályozási előírásainak módosítása. 



2/2020. (III.06.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete: (T-3/M-9/M-1) 
 

M-1 MÓDOSÍTÁS: Füzesabony, belterület a Kerecsendi út Fácános út és a 655 helyrajzi számú névtelen út által határolt településszerkezeti egység. 
A módosítással érintett terület lehatárolása:  
Füzesabony belterület korábban 654 a telekalakítások után 654/1 -2 helyrajzi számú ingatlanok és környezetük. 
A módosítás leírása: 
A Településrendezési terv módosítására azért van szükség, mert a Telekom Nyrt a bírtokában lévő jelenleg különleges városüzemeltetési területként (K-9.2 ) 
meghatározott területet kereskedelmi szolgáltató gazdasági területként (Gksz) kívánja hasznosítani, fenntartva a terület eddigi funkcióját is, mely a tervezett 
rendeltetésben is megjelenhet. 
A hatályos Belterületi Szabályozási terv részlete A módosuló Belterületi Szabályozási terv részlete 

A módosítás tervszáma: T-3/M-9/M-1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  
 



2/2020. (III.06.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete (T-3/M-9/M-2) 
 

M-2 MÓDOSÍTÁS: Füzesabony, belterület a Kárpát utca, Arany János utca , Pacsirta utca, Névtelen közterület határolt településszerkezeti egységek. 
A módosítással érintett terület lehatárolása:  
Füzesabony belterület Kárpát utcán lévő Lk 1.4 kisvárosias lakóterületek övezetei és környezetük. 
A módosítás leírása: 
A Településrendezési terv módosítására azért van szükség, mert Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő- testülete lakossági kérésre módosítani kívánta már korábban is 
az érintett övezet zártsorú beépítési módját oldalhatáron álló beépítési módra. Az övezeti szabályozást a HÉSZ mellékletében lehet módossítani, melyet megtettünk. A 
szabályozási terven a szabályozott Ek=0 előkerti méret változik Ek=K (kialakult) előkerti méretre, a kialakult állapotoknak megfelelően. 
A hatályos Belterületi Szabályozási terv részlete A módosuló Belterületi Szabályozási terv részlete 

A módosítás tervszáma: T-3/M-9/M-2 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  



2/2020. (III.06.) önkormányzati rendelet 3. számú melléklete (JELMAGYARÁZATOK) 

JELMAGYARÁZAT A HATÁLYOS SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

 



JELMAGYARÁZAT A MÓDOSULÓ SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

 
 

 



2. sz. melléklet a 14/2020. (XI.05.) önkormányzati rendelethez 

M-1 MÓDOSÍTÁS: Füzesabony, Rákóczi utca 81 szám, 1664 helyrajzi szám 

A módosítással érintett terület lehatárolása:  

Füzesabony belterület Füzesabony, Rákóczi utca, Arany János utca, Pacsirta utca északkeleti és délkeleti ága (2929/3 hrsz). által határolt területfelhasználási egység te-
rülete 

A módosítás leírása: 

A Településrendezési terv módosítására azért van szükség, mert a Rákóczi utca 81 szám, 1664 helyrajzi számú ingatlan területén a volt étterem átalakításával PEPCO 
üzletet kívánnak nyitni. A Jelenleg településközponti vegyes és Kisvárosias lakóterület besorolású területfelhasználási egység területfelhasználási besorolása nem vál-
tozik. A Rákóczi út felé eső részén a Vt/1.1 övezetbe tartozó teleksor övezeti szabályozása Vt/1.8 övezetre változik, mely nagyobb beépítettségi mértéket és kisebb 
építménymagasság megépítését teszi lehetővé. 

A hatályos Belterületi Szabályozási terv részlete A módosuló Belterületi Szabályozási terv részlete 

A módosítás tervszáma: T-3/M-10/M-1 
Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  



JELMAGYARÁZAT A MÓDOSULÓ SZABÁLYOZÁSI TERVEN 

 

 

 



2. sz. melléklet a 19/2020. (XII.18.) önkormányzati rendelet

 
M-1 MÓDOSÍTÁS: Füzesabony, Ipari Parkon belüli iparterületek szabályozásának módosítása

A módosítással érintett településrendezési egység, terület lehatárolása: 

Az érintett településrendezési egység: a 3. számú országos főútvonal, 07/13 árok,3030 árok a Kerecsendi út és 

folytatása a körforgalomig, ezen belül a belterület 3031, 3032/1

A módosítás leírása: 
A Településrendezési terv módosítására azért van szükség, mert az Ipari Parkon belül a kialakított telekviszonyok 

szükségessé teszik a kiszolgáló utak, valamint

szerinti feltüntetését.  

Az 589/2 helyrajzi számú ingatlanon a kialakult 

északnyugati részén a 3030 helyrajzi számú ingatlanon 

A településrendezési egységen belül új beépítésre szánt terület kij

módosítása során az övezeti szabályozás elemei kerülnek pontosításra. 

alábbi szabályozási tartalmat jelenti:  

Beépítési mód szabadonálló, megengedett legnagyobb beépítettség 50

építménymagasság 7,5 méter, alakítható legkisebb telekterület 5000 m

A hatályos Szabályozási terv részlete 

 

) önkormányzati rendelethez 

Füzesabony, Ipari Parkon belüli iparterületek szabályozásának módosítása

A módosítással érintett településrendezési egység, terület lehatárolása:  
Az érintett településrendezési egység: a 3. számú országos főútvonal, 07/13 árok,3030 árok a Kerecsendi út és 

folytatása a körforgalomig, ezen belül a belterület 3031, 3032/1-3038 hrsz ú ingatlanok.

sára azért van szükség, mert az Ipari Parkon belül a kialakított telekviszonyok 

, valamint Ipari Park közvetlen környezetében az úthálózat a valós viszonyok 

helyrajzi számú ingatlanon a kialakult gázfogadó állomás övezete, valamint 

északnyugati részén a 3030 helyrajzi számú ingatlanon húzódó övárok is feltüntetésre kerül.

A településrendezési egységen belül új beépítésre szánt terület kijelölésére nem kerül sor, a Szabályozási terv 

módosítása során az övezeti szabályozás elemei kerülnek pontosításra. A tervezett övezet Gip1.6,

Beépítési mód szabadonálló, megengedett legnagyobb beépítettség 50%, megengedett legnagyobb 

építménymagasság 7,5 méter, alakítható legkisebb telekterület 5000 m
2
, legkisebb zöldterület 25%.

Füzesabony, Ipari Parkon belüli iparterületek szabályozásának módosítása 

Az érintett településrendezési egység: a 3. számú országos főútvonal, 07/13 árok,3030 árok a Kerecsendi út és 

3038 hrsz ú ingatlanok. 

sára azért van szükség, mert az Ipari Parkon belül a kialakított telekviszonyok 

Ipari Park közvetlen környezetében az úthálózat a valós viszonyok 

övezete, valamint a meglévő lakóterület 

is feltüntetésre kerül. 

elölésére nem kerül sor, a Szabályozási terv 

A tervezett övezet Gip1.6, mely az 

%, megengedett legnagyobb 

, legkisebb zöldterület 25%. 



 

A módosuló Szabályozási terv részlete 

 
A módosítás tervszáma: T-2-T-3/M-11/M1 

Készült az állami alapadatok felhasználásával  Tervező: Lautner Emőke TT/1-05-0079  



JELMAGYARÁZAT A MÓDOSULÓ SZABÁLYOZÁSI TERVEN 
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