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1. MŰLEÍRÁS 
 
Zsáka Nagyközség jelenleg is hatályos Helyi építési szabályzatát és annak rajzi 
mellékleteit képező kül- és belterületi szabályozási tervet 15/2004.(VII.01.) 
rendeletével hagyta jóvá a képviselő testület. 
Az alaprendelet jóváhagyását követően, 2008. évben jelentős mértékben módosult, a 
Hész számára jogszabályi keretet alkotó Oték (Országos településrendezési és 
Építési Követelmények”. Az Oték módosítása a falusias lakóterület tekintetében is 
változást hozott, ugyanis az elhelyezhető építmények körét tágabb keretek között 
határozta meg.  
 
Az Oték. 14.§. kiegészült egy új (3) bekezdéssel: 
 
(3) A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem 
zavaró hatású egyéb –nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló 
építmény is. 
 
Tekintettel arra, hogy Zsáka Helyi Építési Szabályzata még a 2015. jan.1 előtt hatályos 
Oték alapján készült, a 2014 december 31.-ig hatályos előírásokat kell alapul venni.  
 
Az Oték ezen „új” lehetőségének kihasználása település számára is létkérdés. Ezáltal 
a településen élők lehetőséget kapnának a lakókörnyezetben ez idáig nem 
elhelyezhető olyan gazdasági tevékenységek beindítására, az ahhoz szükséges 
építmények elhelyezésére is, melyek nem zavarják a lakókörnyezetet, de a 
tevékenység jellege miatt jelenleg a helyi szabályozás ezt nem engedi meg. 
A település képviselő-testülete előzetesen határozatot hozott arról, hogy a falusias 
lakóterületeken ezt a lehetőséget mindenütt célravezető és indokolt megengedni. E 
határozatnak megfelelően készült el a Helyi építési szabályzat módosítását tartalmazó 
jelen tervdokumentáció. 
 
A helyi építési szabályzat módosítása a fenti indokok miatt az „Lf-1” (10.§.), „Lf-2” 
(11.§.) és „Lf-3” (12.§.) falusias lakóövezetekre vonatkozó előírásokban szükséges. 
Mindhárom övezeti előírásban a falusias lakóterületen kivételesen elhelyezhető 
építményeket felsoroló (3.) bekezdése kiegészül a következőkkel: 
 

- A falusias lakóterületen elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem 
zavaró hatású egyéb –nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló 
építmény is. 
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Környezeti hatások és feltételek: 
 
A tervezett Hész. módosításnak tájrendezési, közművesítési, közlekedési, 
örökségvédelmi vonzata közvetlenül nincs, így ezek az alátámasztó munkarészek nem 
kerültek kidolgozásra. Fontos azonban megjegyezni, hogy a környezetet nem zavaró 
hatású gazdasági tevékenységek építményei, csak az Oték.31.§ (2) bekezdés 
figyelembe vételével lesznek elhelyezhetők, mely a lakókörnyezet számára megfelelő 
biztosítékul is szolgál. 
Oték. 31.§  

„(2) Az egyes építési övezetekben, illetőleg övezetekben a kivételesen elhelyezhető 
építmények akkor helyezhetők el, ha az építmény az adott területre vonatkozó övezeti 
előírásoknak, továbbá a rendeltetése szerinti külön hatósági előírásoknak megfelel, 
valamint a más rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a 
szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.” 

A fentieken kívül, az önkormányzatnak módjában áll, a megközelítésre szolgáló helyi 
kiszolgáló utak teherbírását, állapotát, szélességét figyelembe véve, a közlekedésre 
vonatkozó szabályozással korlátozni a teherforgalmat. Ez utóbbi szabályozási 
lehetőség nem a településrendezési eszközök közé tartozik, de jó lehetőség az 
önkormányzat kezében. Az országos mellékutak esetében ilyen korlátozó szabályok 
bevezetésére nem lesz szükség, de itt ez egyébként sem az önkormányzat 
kompetenciája. 

Örökségvédelem: 
 
A Hész. tervezett módosítása a „Vt”-jelű (településközpont vegyes építési övezetet, és 
az „Lke”-jelű kertvárosias lakó övezetet nem érinti. Tekintettel arra, hogy a település 
műemléki épületei és azok műemléki környezete is e területen helyezkedik el, a 
tervezett módosításnak közvetlen örökségvédelmi vonzata nincs. 
Az Oték. fentiekben beidézett 31.§ (2) pontja ez esetben is olyan előzetes egyeztetési 
kötelezettséget jelent, mely lehetőséget ad az örökségvédelmi érdekek 
érvényesítésére. 
 
Felsőbbszintű tervekkel való összhang: 
 
A tervezett Hész. módosítás a felsőbb szintű tervek (OTrT, megyei TrT) előírásaival 
nem ellentétes. A módosítás jellege az országos és térségi övezetekkel való összhang 
vizsgálatát nem igényli. 
 
 
Debrecen, 2018. december 
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2. A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2018. ÉVI MÓDOSÍTÁSA 

A falusias lakóterületeken elhelyezhető építményekkel kapcsolatosan,  
az Oték. által biztosított keretszabályok figyelembe vételével. 

 
 

Zsáka Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 
 …./2019.(…..) sz. rendelete a 15/2004.(VII.01.) sz. rendeletével jóváhagyott, 

többször módosított Helyi építési szabályzat módosításáról 
 

 
Zsáka Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: 
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, 
a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) 
bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI. 8.) Korm. rendelet 38. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró: 

 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kabinet Iroda, Állami Főépítész 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debrecen Járási Hivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály 
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály 
- Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási 

Főosztály 
- Hajdú- Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsgi Növény és 

Talajvédelmi Főosztály 
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

Fogyasztóvédelmi Főosztály 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
- Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
- Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

 
- a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 40. § szerinti véleményezési jogkörben eljáró 

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Állami Főépítész záró szakmai 
véleményének figyelembevételével, 

a következőket rendeli el:  
 

 (Jelen rendelet a módosításra kerülő előírásokat tartalmazza. A módosítással nem 
érintett előírások továbbra is hatályban maradnak.) 
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1.§.  
 

- Hész. 10.§. (3) Az „Lf-1”-jelű, falusias lakóövezetben kivételesen elhelyezhető 
építményeket felsoroló (3.) bekezdés kiegészül a „A falusias lakóterületen 
elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb –
nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.” 
felsorolással, így a bekezdés helyére, az alábbi rendelkezés lép. 
 

(3) a)  A falusias lakóterületen elhelyezhető: 
- Lakóépület 
- Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény 
- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület 
- Szálláshely szolgáltató épület 
- A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és 

járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.) 
 

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében 
előírtak figyelembevételével: 

 
- Kézműipari épület 
- Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
- Sportépítmény 
- A övezetben, a helyi védelem alatt álló épületek ingatlanjainak kivételével, 

elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 
egyéb –nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény 
is. 

 
2.§.  

 
- Hész. 11.§. (3) Az „Lf-2”-jelű, falusias lakóövezetben kivételesen elhelyezhető 

építményeket felsoroló (3.) bekezdés kiegészül a „A falusias lakóterületen 
elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb –
nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.” 
felsorolással, így a bekezdés helyére, az alábbi rendelkezés lép. 

(3) a)  A falusias lakóterületen elhelyezhető: 
- Lakóépület 
- Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény 
- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület 
- Szálláshely szolgáltató épület 
- A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és 

járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.) 
 

c) Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében 
előírtak figyelembevételével: 

 
- Kézműipari épület 
- Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
- Sportépítmény 
- A övezetben, a helyi védelem alatt álló épületek ingatlanjainak kivételével, 

elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 
egyéb –nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény 
is. 
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3.§.  
 

- Hész. 12.§. (3) Az „Lf-3”-jelű, falusias lakóövezetben kivételesen elhelyezhető 
építményeket felsoroló (3.) bekezdés kiegészül a „A falusias lakóterületen 
elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású egyéb –
nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény is.” 
felsorolással, így a bekezdés helyére, az alábbi rendelkezés lép. 
 

(3) a)  A falusias lakóterületen elhelyezhető: 
- Lakóépület 
- Mező- és erdőgazdasági (üzemi) építmény 
- Kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület 
- Szálláshely szolgáltató épület 
- A fentiekben felsorolt rendeltetésű épületekhez tartozó kiszolgáló és 

járulékos létesítmények. (Garázs, tároló épület.) 
 

b) Az övezetben kivételesen elhelyezhető az OTÉK 31. §. (2) bekezdésében 
előírtak figyelembevételével: 

 
- Kézműipari épület 
- Helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület 
- Sportépítmény 
- A övezetben, a helyi védelem alatt álló épületek ingatlanjainak kivételével, 

elhelyezhető a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású 
egyéb –nem nagyüzemi- gazdasági tevékenység céljára szolgáló építmény 
is. 

 
 

3.§.  
 

 
E rendelet jóváhagyását követő 15. napon lép hatályba.  
 
 
 
 
Zsáka, 2019. ………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

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


