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1. Előzmények 
 

 

1.1. Bevezetés 
 
Kenderes Város Településrendezési terve az Épített Környezet alakításáról és 
védelméről szóló törvény (1997. évi LXXVIII. törvény) alapján készült és 2004 -ben 
került jóváhagyásra. A településszerkezeti tervet 42/2004. (IV.29.) számú határozattal, a 
helyi építési szabályzatot pedig a 19/2004. (V.07.) számú rendelettel hagyta jóvá 
Kenderes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete.   
 
A Képviselő - testület településfejlesztési döntéssel  határozta el, hogy módosítja a 
településrendezési eszközt a külterületre vonatkozóan az M4 gyorsforgalmi út 
nyomvonalának kijelölésére vonatkozóan. 
 
Az Önkormányzatot a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kereste meg azzal a kéréssel, 
hogy  a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gyorsforgalmi út miatt a 
településrendezési eszközök módosíttatásához járuljon hozzá. 
A településrendezési eszközök módosíttatására településrendezési szerződés keretein 
belül kerül sor. 
 
A kiemelt infrastruktúra fejlesztési projekt megvalósításához szükséges a 
településrendezési eszközök módosítása. 
A jelenleg hatályos településszerkezeti terven szereplő tájékoztató jellegű nyomvonal 
helyének kijelölése során a nyomvonal helye módosult, így a hatályos tervről a 
tájékoztató jellegű nyomvonal törlésével együtt az új, végleges nyomvonal, mint fő 
infrastrukturális elem jelenik meg. 
A jelenleg hatályos szabályozási terven nem szerepel az M4 gyorsforgalmi út 
nyomvonala, így annak a rendelkezésre álló engedélyezési és kisajátítási tervvel 
összhangban történő szabályozása szükséges. A kapcsolódó területfelhasználásokra 
vonatkozó hatások vizsgálata is megtörténik. 
Tekintettel arra, hogy Kenderes város örökségvédelmi hatástanulmánya 2003-ban 
készült, így szükséges az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése a tervmódosítással 
kapcsolatban a tervezéssel érintett terület vonatkozásában. 
 
 
A településrendezési eszköz módosításáról a 72/2020. (08. 27.) számú Képviselő – 
testületi - határozattal döntött Kenderes Város Képviselő - testülete. 
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72/2020. (08. 27.) számú Képviselő – testületi – határozat kivonata 
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A készülő településrendezési eszközök módosítása tartalmában az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseit figyelembe véve, 
az egyeztetési eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet (továbbiakban: KR) előírását 
figyelembe véve készül és kerül egyeztetésre. A településrendezési eszközök módosítása a 
KR átmeneti rendelkezéseit figyelembe véve az Országos Településrendezési és Építési 
Követelmények 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezésre vonatkozó tartalmi 
követelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően történik. 
 
 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet alapján - tekintettel 
arra, hogy az M4 gyorsforgalmi út nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
beruházás -  a településrendezési eszköz egyeztetési eljárása: tárgyalásos eljárás. 
 
A település rendelkezik jóváhagyott  partnerségi egyeztetésről szóló rendelettel, 
melyben a településrendezési eszköz egyeztetésében résztvevők tájékoztatásának 
módját, eszközeit, a javaslatok, vélemények dokumentálását, továbbá a nyilvánosság 
biztosítását szolgáló intézkedéseket határozta meg.  A Kormány 143/2020 (IV. 22.)  
Kormányrendelet a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, 
településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási 
hatósági eljárási szabályoktól eltérő alkalmazásról alapján folytatja le a település a 
partnerségi egyeztetetést. 
 

 
 
2. Rendezés alá vont terület 
 
 
Kenderes Város  külterületének dél - nyugati részén , a külterületi határhoz közeli 
területek, valamint a déli határrészen a komplex pihenő egy része érinti a közigazgatási 
területet. 
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Tervezéssel érintett terület elhelyezkedése a közigazgatási területen 
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Tervezéssel érintett terület helyszínrajza(kék keretezéssel jelölve) 
 

 

 
 

Tervezéssel érintett terület műholdas felvétele (Forrás: Google maps) 
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Tervezési feladat: 
 

Fenti, változással érintett területen az M4 gyorsforgalmi út, mint infrastrukturális elem, 
közúti közlekedési területként történő ábrázolása, szabályozása, valamint ennek 
megfelelően az írásos munkarészek tervezési területre történő aktualizálása, 
kiegészítése (szerkezeti terv leírása, helyi építési szabályzat), továbbá a rendezéssel 
érintett területre vonatkozóan az alátámasztó szakági munkarészek kiegészítése a 
településrendezési feladat. 
Tekintettel arra, hogy Kenderes város örökségvédelmi hatástanulmánya több, mint 10 
éves, szükséges a hatástanulmány elkészítése a tervezéssel érintett terület 
vonatkozásában. 
A módosítás során új, beépítésre szánt terület nem kerül kijelölésre, így a biológiai 
aktivitásérték szinten tartásának kimutatása nem szükséges, azonban a számítást el kell 
végezni. 
A tervmódosítás során a szakági alátámasztó munkarészek kiegészítése szükséges, a 
közlekedési alátámasztó munkarész közlekedési szaktervező bevonásával készül. 
 
 
 
3. A módosítással érintett területek jelenlegi használata 
 
 
 

• A módosítással érintett terület, mely a komplex pihenő által érintett, jelenleg 
általános mezőgazdasági terület. 
A szántóterület jelenleg művelés alatt áll. 
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Fotók: saját szerkesztés, a felvétel 2020. 09. 04-én készült 
 
 
4. A  hatályos településszerkezeti terv kivonata a tervezéssel érintett területre 
 

 
 

 
 

42/2004. (IV.29.) számú    Képviselő – testületi határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti terve 
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A jelenleg hatályos településszerkezeti terven feltüntetésre került tájékoztató jelleggel 
az M4 gyorsforgalmi út a településszerkezeti terv készítésekor ismert nyomvonala. 
 
A nyomvonal a hatályos településszerkezeti terven jelölthöz képest módosult. 

 
 

 
 
 

42/2004. (IV.29.) számú   Képviselő – testületi határozattal jóváhagyott 
településszerkezeti terv részlet 

 

 

Az M4 gyorsforgalmi út tervezett szakasza a külterület dél nyugati részét érinti, ahol 

mezőgazdasági területeken halad keresztül, két csomóponttal érintve a közigazgatási területet, 

majd a közigazgatási határt elhagyva Kisújszállás város közigazgatási területén a kenderesi 

közigazgatási határhoz közel halad, a déli határrészen pedig a kisújszállási komplex pihenő 

egy része érinti  Kenderes közigazgatási területét. 

A tervezett autópálya szakasz hossza 2,38 km. 
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5. A  hatályos szabályozási terv kivonata a tervezéssel érintett területre 
 

 

 
19/2004. (V.07.)  Önkormányzati Rendelettel jóváhagyott szabályozási terv részlet 

 
 

 
A hatályos szabályozási terven nem szerepel az M4 gyorsforgalmi út nyomvonala, így 
annak szabályozása szükséges a kisajátítási tervvel összhangban. 

 
 

6. A módosítással érintett területek tervezett fejlesztése 
 
A módosítással érintett területekre az engedélyezési terv, a kisajátítási terv és  a kiviteli 
terv alapján feltüntetésre és kiszabályozásra kerül a tervezett M4 gyorsforgalmi út 
Kenderes közigazgatási területét érintő szakasza. A településrendezési eszközökre  a 
tervezett közúti közlekedési célú terület és annak csomópontja feltüntetésre kerül, 
valamint az egyes szervízutak, mezőgazdasági főfeltáróutak vizsgálata, esetleges 
kijelölése is megtörténik a tervezés során. Továbbá feltüntetésre kerül a kisújszállási 
komplex pihenőhely kenderes közigazgatási határát érintő része. Vizsgálatra kerül a 
Kisújszállási közigazgatási területen haladó, de Kenderes közigazgatási határához közel 
lévő nyomvonal hatása  a kenderesi közigazgatási területre, területhasználatra, 
mezőgazdasági utakra. 
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7. Az épített környezet védelme 
 
 
Kenderes Város Képviselő – testülete 2017-ben hagyta jóvá a 210/2017. (XII.20.) Kt – 
határozatával a településképi arculati kézikönyvet és ezzel összhangban 2018-ban  
Kenderes Város településképének védelméről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati 
rendeletet.  
A tervezéssel érintett terület nem része  a település településképi szempontból 
meghatározó településrészének. 
A tervezéssel érintett területen és annak környezetében helyi védett művi érték nem 
található. 
 
 
8. Természeti környezet védelme 
 
Kenderes Város Képviselő – testülete 2017-ben hagyta jóvá a településképi arculati 
kézikönyvet és ezzel összhangban 2018-ban  Kenderes Város településképének 
védelméről szóló 3/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletet.  
 
A kézikönyvben bemutatásra és meghatározásra kerültek a természetvédelemmel 
érintett területek,  országos jelentőségű természetvédelmi területek, a természeti 
terület, a Natura 2000 területek. A védett területek a tervezési területtől távol, a 
külterület északi és középső részén helyezkednek el. 
 

 
Természetvédelemmel érintett területek (forrás: Településképi Arculati Kézikönyv 

2017) 
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Az M4 gyorsforgalmi út nyomvonalának kijelölésére vonatkozó településrendezési terv 
módosítás a természeti környezet védelmét figyelembe veszi, a védett területektől 
térben távolabb helyezkedik el a nyomvonal. 
 

 
9. Tervmódosítás általános célja 
 
 
Kenderes Város Önkormányzatának képviselőtestülete jelen tervmódosítással a 
képviselő testület által elfogadott hatályos településrendezési eszközt a külterületen, az 
M4 gyorsforgalmi út megvalósítása miatt módosíttatja. 
 
A megvalósuló projekt céljai: 

• A térségi és nemzetközi megközelítés biztosítása 

• Gyorsforgalmi útkapcsolat létrehozása 

• A biztonságos megközelítés megvalósítása 
 
 
 

 
10. Várható hatások elemzése 
 
 
Az M4 gyorsforgalmi út megvalósításával a  térség megközelíthetősége lényegesen javul. 
Első ütemben a főváros,  Budapest megközelítése és a további autópálya szakaszok 
elérhetősége valósul meg. Az M4 gyorsforgalmi út tovább építésével a keleti országrész 
és a határokon túli területek biztonságos megközelíthetősége is megvalósul. Az M4 
gyorsforgalmi út megvalósításával a 4. számú főút település belterületén átvezető 
szakaszának forgalma lényegesen lecsökken, a tranzitforgalom áttevődik az autópályára, 
a forgalomcsökkenés eredményeként a környezetterhelése lényegesen javulni fog, a 
közúti közlekedésből adódó  környezeti kibocsátási értékek lecsökkennek, így mind 
közlekedésbiztonság, mind környezeti terhelés miatt pozitív hatással bír a gyorsforgalmi 
út megvalósítása. 
Jelenleg a belterületen átvezető szakasz a település központi részét , így egy jelzőlámpás 
csomópontot is érint. A jelenlegi forgalomszámlálási adatok alapján kimutathatóan 
magas teher és személygépjármű forgalom, melynek nagy része a tranzit forgalom 
lényegesen csökkenni fog. 
A biztonságos és gyors  közlekedési kapcsolat áttételesen  a gazdaságra is hat. A 
megközelíthetőség nagymértékű javulása vállalkozások, gazdasági, logisztikai 
létesítmények letelepedését segítheti elő.  
Jelen tervmódosítással megvalósuló gyorsforgalmi út a lakókörnyezetre negatív hatással 
nincs, a természeti környezetet károsan nem befolyásolja. 
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11. Összefoglalás 
 
A környezeti vizsgálat lefolytatásáról szóló döntés megalapozásához az Önkormányzat 
kéri a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat 
szükségességéről. 
A környezet védelméért felelős szervek véleményének kikéréséhez az egyes tervek és 
programok környezeti vizsgálatéról szóló 2/2005. (I.11.) Kormány rendelet alapján 
került összeállításra  a tervmódosításról szóló tájékoztató. 
A Kormányrendelet 4§ (4) bekezdése szerint az önkormányzat 15 napos véleményadási 
határidőt állapít meg és a  döntéshez a határidőre beérkező véleményeket veszi 
figyelembe. 
 
A környezet védelméért felelős szervek, melyek a környezeti vizsgálat 
folyamatában részt vesznek: 
 
 

 

1. melléklet: A környezet védelméért felelős szervek 

Ssz. Intézmény 

1. 
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal, Állami Főépítész 5000 
Szolnok, Kossuth Lajos út 2.  

2. 
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály, 5000 Szolnok, Boldog Sándor István krt. 4.; 
(5002 Szolnok, Pf.: 25) 

3. 
.Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,  Vízügyi és 
Vízvédelmi és Hatóság Oszt (katasztrófavédelem), 5000 Szolnok, József Attila 
út 14.; 

4. 
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi  Főosztály, 
5000 Szolnok, Ady E. út 35-37. 

5. 
Közép – Tisza – Vidéki Vízügyi Igazgatóság, 5000 Szolnok, Boldog Sándor 
István krt. 4. (5002 Szolnok, Pf.: 63) 

6. 
Budapest Főváros Kormányhivatal, Építésügyi és Örökségvédelmi Hatósági, 
Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály, 
1012 Budapest, Logodi út 38-40 

7. 
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal, Építésügyi és 
Örökségvédelmi  Főosztály, építésfelügyeleti és Örökségvédelmi Osztály 5000 
Szolnok, Kossuth tér 1. 
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 Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, 4024 Debrecen, Sumen u. 2. (4002 
Debrecen, Pf.: 216) 

9. 
Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal, Földhivatali Főosztály, 5000 
Szolnok, Ostor út 1/a  

10. 
Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály,  Erdőfelügyeleti 
Osztály, 4024 Debrecen, Kossuth L. u. 12 – 14. II. em. 

11. 
.Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, 
Bányászati Osztály, 5000 Szolnok, Hősök tere 6. 

12. 
Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, 
Közegészségügyi Osztály, 1138 Budapest, Váci út 174. 

13. Nemzeti Népegészségügyi Központ, 1437 Budapest, Pf:777 

14. 
Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földművelésügyi Főosztály, 5000 Szolnok, Vízpart krt. 32. 



 

     

16 Kenderes -  M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó településrendezési 
eszközének módosítása 

 Tervező: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

 
-környezetvédelemre kiterjedően: 
 környezetvédelmi hatóság 
 
-természet és tájvédelemre kiterjedően: 
 nemzeti park igazgatóság és természetvédelmi hatóság 
 
- környezet- és település-egészségügyre kiterjedően: 

közegészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
 

- a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően: 
vízvédelmi és vízügyi hatóság 
 

- az épített környezet védelmére kiterjedően: 
az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal 

 
Az előzetes tájékoztatási dokumentáció Kenderes Város hivatalos honlapján 
közzétételre kerül, mely a partnerségi egyeztetés dokumentációja is, bemutatva  a 
tervezett változtatást. A partnerségi egyeztetés a Kormány a veszélyhelyzet ideje alatt 
egyes településfejlesztési, településrendezési, településképi, építésügyi és 
örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályoktól eltérő 
alkalmazásról szóló 143/2020 (IV. 22.)  Kormányrendelet alapján történik, 15 napos 
közzététellel , mely közzététel ideje alatt a partnerségi vélemény - nyilvánítás lehetősége 
biztosított, valamint a lakosság tájékoztatására lakossági fórum is megrendezésre kerül. 
 
 
 
12. Térségi övezetekre vonatkozó adatszolgáltatás 
 
 
 
 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területfejlesztési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük , elfogadásuk és közzétételük 
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése, valamint 
9/C § (1) a.) pontja és  9/C§ (2) bekezdése alapján 
 

 

Kenderes Város- A térségi övezetek lehatárolása 
 
 
Országos övezetek ismertetése 

 

Az alábbi táblázat az M4 gyorsforgalmi út tervezett nyomvonalának területén az MATrT 

által meghatározott országos övezetek általi érintettségét mutatja be: 



 

     

17 Kenderes -  M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó településrendezési 
eszközének módosítása 

 Tervező: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

Országos övezetek Kenderes 

Országos ökológiai hálózat magterületének övezete nem érinti 

Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának 
övezete 

nem érinti 

Országos ökológiai hálózat pufferterületének övezete nem érinti 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete érinti 

Jó termőhelyi adottságú szántók övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján érinti 

Erdők övezete nem érinti 

Erdőtelepítésre javasolt terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Tájképvédelmi terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Vízminőség-védelmi terület övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján érinti 

Nagyvízi meder övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

VTT-tározók övezete lehatárolás miniszteri 
rendelet alapján nem érinti 

Világörökségi és világörökségi várományos terület nem érinti 

Honvédelmi és katonai célú terület övezete nem érinti 

 
 
 

 

Kiváló termőhelyi adottságú szántók övezete 
 

 



 

     

18 Kenderes -  M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó településrendezési 
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 Tervező: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

 

9/2019. (VI.14.).MvM rendelet alapján 
 
Jó termőhelyi adottságú szántóterület övezete 

 

 
 

 

Vízminőségvédelmi terület övezete 
 

 



 

     

19 Kenderes -  M4 gyorsforgalmi út kijelölésére vonatkozó településrendezési 
eszközének módosítása 

 Tervező: Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 

 

 

Településrendezési terv módosítása esetén a hatályos településszerkezeti tervről szóló 
határozat és a helyi építési szabályzatot elfogadó rendelet megjelölése, valamint az azok 
hozzáférhetőségéről való tájékoztatás: 
- HÉSZ:  19/2004. (V.07.)   számú önk. rendelet    
- településszerkezeti terve:   42/2004. (IV.29.) sz. képviselő-testületi határozat   
- elérhetőség: Polgármesteri Hivatal, Kenderes 

 
 
 
 
 
Szolnok, 2020. szeptember hó 
 

 …………………………………… 

  
 Kiszelovics Ildikó 

 településmérnök, városépítési, városgazdasági  
 szakmérnök 

 TT/1 16-0238 


