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1. BEVEZETÉS 
 

Kenderes Város jelenleg hatályos településrendezési eszközeihez készült örökségvédelmi 

hatástanulmány több, mint 10 éve készült, ezért jelen örökségvédelmi hatástanulmány a 

településrendezési terv módosítás munkarészeként a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet szerint 

készült el, és a módosítással érintett területtel foglalkozik. 

a hatástanulmányba beépítésre került „Az M4 autópálya Törökszentmiklós (kelet) – 

Püspökladány közötti szakasz környezeti hatástanulmánya projekt” részeként elkészített 

Előzetes Régészeti Dokumentáció melyet a Magyar Nemzeti Múzeum az UTIBER Közúti 

Beruházó Kft. megrendelésére készített 2014-ben. 

Az ERD a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum együttműködésében készült. 

A dokumentációt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt egyetértésével a Roden Kft. 

bocsátotta rendelkezésünkre. 

 

A tervmódosítással érintett terület: Kenderes város külterületének déli, általános 

mezőgazdasági területet érintő részén az M4 gyorsforgalmi út kijelölése, szabályozása. 

Jelen örökségvédelmi hatástanulmány figyelembe vette Kenderes Város hatályos 

településrendezési terv részeként elkészült örökségvédelmi hatástanulmányt, és annak 

felhasználásával, kiegészítésével készült. 

Az örökségvédelmi hatástanulmány készítésénél a város 2017-ben készített és jóváhagyott 

településképi arculati kézikönyve és településképi rendelete is figyelembe vételre került. 

 

2. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT 
 

 

a.) Történeti leírás 
 

Településtörténet  

 

(Forrás: Hatályos településrendezési terv, vizsgálat) 

 

Kenderes nevének vizsgálata: 

1352: Kenderes, alio nomine Keer, 1397: Kenderus vagy Keregház, 1405: Kenderes vagy 

Kereceghaz, 1405: Kenderes vagy Kereghaz, 1459: Kenderes, 1468: Kenderes vagy 

Kereghaz, 1554: kenderes, 1564: Kenderes, 1576: Kenderes, 1643: Kendeoresch, 1675: 

Kenderes, 1680: Kenderes. A továbbiakban mindig Kenderes, amelyeknek mai köznyelvi 

alakja is Kenderes. 

A Kenderes név kettős magyarázatú. 1. Kálmán B. szerint műveltségi név „termesztett 

növényből, ennek nevéből képzett helynév”. 2. Kormos L. szerint jelentése „őskende, 

őskündü, a király őse”, s így Kurszán király atyjára, illetve ennek honfoglaláskori első 

szálláshelyére utalna. 

 

Kenderes határában több helyről is előkerültek réz-, bronzkori, illetve szarmata és avar 

leletek. A település nevéből arra is következtethetünk, hogy a honfoglaláskor itt letelepedő 

nemzetség (Bő) a szakrális király (a kende) kísértetét alkothatta. 

Első okleveles említésekor, 1352-ben, a Bő nemzetség ősi birtokaként tűnik fel Kenderes-, 

vagy más néven Kér – melynek kunok lettek a tulajdonosai. 
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1411-ben birtoklásjogi szempontból már három részre oszlik a falu. Egyharmad rész Kovári 

Pál adományaként a budai pálosok kezébe kerül, míg a másik harmadon a Bő család, a 

további részen pedig Kovári Pál gazdálkodik. 1449-ben a Kovári családdal házassági 

kapcsolatba kerülő, kunsági származású Kenderessy Magyar család szerez tulajdont a faluban. 

Rövidesen a budai pálos rend újabb birtokrészt szerzett a településen, ám ugyanekkor az 

önkényeskedéstől sem mentes Kenderessy Balázs a környékben is birtokokat szerzett, s 

birtokainak központját, kenderest mezővárosi rangra emeltette. A hűtlenséggel vádolt 

Kenderessyek birtokát 1490-ben Ulászló elkoboztatta, majd az egy leányörökös révén 

megmaradó birtokrész később, a XVII. század elején a Bocskai-párti füleki várkapitány, 

Bosnyák Tamás birtokába került.  

 

A korábban mezővárosnak nevezett települést 1571-ben faluként jegyzi a török adóösszeírás, 

mely a helység 53 házát és templomát említi. Ugyanebben az időben Bánhalom faluban 21 

házat és templomot, Kakat nevű faluban pedig 23 házat és templomot említ az összeírás. A 

VII. század végén a török-tatár betöréseket és a felszabadító harcokat Kenderes lakói is 

megszenvedték. A XVII. század legelején számos dokumentum pusztaként említi a települést, 

ám Kenderes minden bizonnyal folyamatosan lakott hely maradt, Kakat és Bánhalom viszont 

elnéptelendett. 

 

A Rákóczi - szabadságharc idején Kenderes a kuruc csapatok egyik fő állomáshelye volt. A 

szatmári békekötés után a település kétharmad része a Bosnyák - Kohárí jogon gróf Károlyi 

Sándor generális, szatmári főispán tulajdonában volt, egyharmad része pedig a sajóládi, majd 

a pesti és a nagyváradi pálosoké maradt. Károlyi Sándor 1727 nyarán Kenderes felét zálogba 

adta hívének, Hodossy Jánosnak. Később a Károlyiak örökjogon átadták a birtokot a 

Hodossyaknak, ám ezt Hallerné Károlyi Klára megtámadta, s a továbbiakban Kenderes 

birtokjogának nagyobb része a Haller és a Forgách grófok, illetve a pálosok között oszlott 

meg. Pálos rend 1784-es eltörlését követően a birtok a kamarára és a vallásalapra szállt, a 

Károlyiak részét az Orcziak bérelték, egy rész pedig a Hodossy család kezén maradt. A 

Hodossy családdal való kapcsolat révén Kakatpusztát és Bánhalmát a roffi Borbélyok kapták, 

s az ő révükön, a leányágon jutott itt birtokhoz Horthy és a nagysarlói Magyary - Kossa 

család. 

Mellettük még több környékbeli birtokosnak volt itt kisebb-nagyobb birtokrésze (pl. Haller, 

Orczy, Jármy). A Horthyak birtokának Kenderes lett a központja, bár a Horthy család itt nem 

rendelkezett igazán nagy kiterjedésű földekkel. 1770-71-ben, az úrbérrendezés idején 

Kenderesen 51 fél- és 77 egésztelkes jobbágy mellett 32 zsellér élt. A falu gazdasági 

fejlődésére igen kedvezően hatott a Mirhó - ér kiöntéseinek elzárása. A XVIII. század végén 

végrehajtott vízszabályozással megszűntek a Mirhó - érrel összefüggő Kakat - ér kiöntései, 

így Kakat puszta és Bánhalma-puszta területe földművelésre alkalmassá vált. 

Nagy lehetőségeket jelentett a vasútépítés, ám az 1850-es években kiépülő Szolnok -

Nagyvárad - Debrecen vasúti fővonal a települést délről elkerülte. 1887-88-ban viszont 

megépült a Kál - Kápolna - Kisújszállás helyiérdekű vasút, amely Kenderest is érintette. Az 

említett változások többsége kedvezően hatott az átalakuló mezőváros gazdasági-társadalmi 

életére. 1879-ben 55 iparos dolgozott a településen, számuk 1925-re, 63-ra emelkedett. Döntő 

többségük kisüzemben, sokszor segéd nélkül dolgozó iparos, ám 1925-ben már két kisebb 

teljesítményű gőzmalom is működött a faluban. Ugyanakkor a településen igen magas volt a 

kereskedők száma (53 kereskedés). A vendéglátásban 6 kocsma, 1 vendéglő, 1 kávéház is 

tevékenykedik. 

 

Mindezekkel együtt járt a lakosságszám növekedése is. Az 1869-ben 4428 főnyi népesség 

1910 - re 5663 főre, majd 1930 - ra 6394 főre emelkedett. 
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Ugyanakkor a XX. század közepéig a helyi társadalmi életet a polgárosodás lassú 

kibontakozása jellemezte. Az 1885 és 1949 közötti időszakban 25 bejegyzett társaskör, egylet 

működött a településen. Közülük kiemelkedik az 1886-os alapítású Polgári Olvasó Társulat, a 

helyi elitet tömörítő Kaszinó, valamint az 1902-ben létrehozott Első Földmívelő Kör. 1930-

ban vallási tekintetben Kenderes már a korábbiaktól vegyesebb megoszlásúnak mondható, 

hisz a 6394 főnyi népességből 4107 fő a római katolikus, 2199 fő a kálvinista református, 88 

fő pedig egyéb valláshoz tartozott. 

 

 

 

A település természeti adottságai  

 

( Forrás: Dövényi: Magyarország kistájainak katasztere) 

Kenderes város a Jász – Nagykun Szolnok megye területén elhelyezkedő ún. Szolnok – Túri 

sík nevű kistájon helyezkedik el. 

 

A település igazgatási területe: 111,3 km2, ebből belterület: 4,2 km2, amelyből Bánhalma: 

0,69 km2. 

 

Domborzati adatok 

 
A kistáj 80 és 105 m (Király halom) közötti tszf - i magasságú, löszszerű üledékekkel fedett 

hordalékkúp-síkság. A felszín több mint 50% - a alacsony ármentes síkság, negyede-negyede 

az enyhén hullámos síkság (a Ny-i részen), ill. az ártéri szintű síkság (peremeken) orográfiai 

domborzattípusába sorolható. A kistáj képében szórványosan megjelenő, 1-5 m magas, löszös 

homokkal fedett homokbuckák, a kistáj D-i felében mindenfelé megjelenő, kusza hálózatot 

alkotó elhagyott folyómedrek, morotvák, valamint a kunhalmok jelentenek némi 

változatosságot. 

 

 
Földtani adottságok 

 

A felszínen a pleisztocén végétől 8-10 m vastag, egészen finomszerű folyóvízi üledék 

rakódott le, amely löszösödött. A felszín legnagyobb részét ez a löszös anyag, lösziszap 

borítja, hozzá igen jelentős téglaagyagkészletek kapcsolódnak. 

Nagyobb területeket borít – főként a mélyebb, rossz lefolyású felszíneken – a holocén réti és 

lápi agyag. A legidősebb képződmény a löszös homokkal fedett futóhomok. 

 

Éghajlat 

 

A kistáj mérsékelten meleg-száraz, de közel fekszik a meleg-száraz éghajlatú területhez, a D-i 

részek már igen szárazak. 

Az évi napfénytartam 1970 és 2010 óra közötti; DNy-i részek élvezik a több napsütést. 

Az évi középhőmérséklet É-on 9,9 - 10,0 C0, máshol 10,2 - 10,4 C0, a vegetációs időszak 

középhőmérséklete 17,3 - 17,4 C0.  

Az évi csapadék 510-540 mm, de míg a D-i részeken még az 500 mm-t sem éri el, addig 

Kenderes térségében kevéssel az 550 mm-t is meghaladja az átlagos évi csapadék. 
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A vegetációs időszak csapadéka 300 mm körül van. Az ország legszárazabb vidéke az a 

terület. A téli időszakban 32-34 hótakarós nap várható, az átlagos maximális hóvastagság 15-

16 cm. 

Az ariditási index 1,30 - 1,38, de a D-i részeken 1, 40-1,43. 

Az É-ÉK-i, illetve a D-i a leggyakoribb szélirány, az átlagos szélsebesség 2,5 m/s körül van. 

 

Vízrajz 

 

K felől a Hortobágy-Berettyóra támaszkodik, míg Ny-on kanyargós peremmel néz a Tisza 

árterére. A Tiszához csak kevés vízfolyás indul. Ilyen az Alcsi - Holt Tiszához folyó 

Kengyeli-főcsatorna (18 km, 131 km2), Kakat - éri csatorna (45 km, 298 km2). Száraz, gyér 

lefolyású, erősen vízhiányos terület. 

 

LF = 0,5 l/s.km2  Lt = 3%  Vh = 150mm/év 

 

A kistájnak számos tava van. Kisebb részben természetesek (5; 10,7 ha), melyek területe nem 

számottevő. Még több a különféle célú mesterséges tározó és halastó (17 db, 1600 ha feletti 

kiterjedéssel). Köztük a karcagi (159 ha), a kenderesi (146 ha) és a kakati (157 ha) tározók is 

nagyok, de a sóskúti (416 ha) a legtekintélyesebb (Kenderestől É-ra). 

 

A talajvíz mélysége 4-6 m között. Mennyisége sehol sem jelentős. Kémiai jellege 

Fegyvernektől K-re, Karcag és Kisújszállás között, de elszórtan máshol is, főleg a Hortobágy-

Berettyó mellékén nátrium, máshol kalcium - magnézium - hidrokarbonátos. Keménysége 

Fegyvernek - Kisújszállás - Mezőtúr között meghaladja a 35 nk0-ot. 

A rétegvíz mennyisége 1 l/s.km2 körül van általában, de DNy-on kevesebb. Az artézi kutak 

száma nagy, mélységük átlaga nem haladja meg a 200 m-t. Vízhozamuk mérsékelt, de 

nagyobb mélységből nagy vízhozamokat is nyernek. 

Minden település közüzemi vízzel ellátott. A felszíni vízkészletek kihasználtsága meghaladta 

a 80%-ot, míg a felszín alattiaké az alatt volt 1986-ban. A kutak terhelése 50% körüli volt. 

 

Növényzet 

 

A Tiszántúli flórajárásba (Crisicum) tartozó kistáj potenciális erdőtársulásainak a fűz - nyár - 

éger ligeterdők, a tölgy - kőris - szil ligeterdők, a sziki tölgyesek és a tatárjuharos 

lösztölgyesek tekinthetők. Gyakoriak a szikes mocsarak, a sós sivatagi társulások, a 

vakszifoltok, a hernyópázsitos rétek. A lágyszárú fajok között megtalálható a süntök, a 

farkasfog, a magyar sóballa, stb. 

A jelentéktelen kiterjedésű erdőgazdasági területeket fiatal- középkorú, zömében 

keménylombos erdők borítják. 

A mezőgazdasági növénytermesztés fontosabb kultúrái a búza (25-35 q/ha), az őszi árpa (20-

35 q/ha), a kukorica (30-50 q/ha) és a cukorrépa (200-500 q/ha). 

 

Talajok 

 

A zömmel löszös üledékeken 9 talajtípus alakult ki. A legnagyobb kiterjedésűek a kedvező 

mezőgazdasági adottságú alföldi mészlepedékes és a réti csernozjomok. 

A talajvízhatás alatti mélyebb fekvésű területek kiterjedt (15%) talajtípusát az agyag, vagy 

agyagos vályog mechanikai összetételű réti talajok és kisebb kiterjedésben (3%) a fiatalabb, 

kisebb humusztartalmú réti öntés talajok képviselik. 
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A szikes talajok mennyisége is számottevő. A mezőgazdaságilag értéktelen réti - szolonyec 

talajok területi részaránya 9, az igen gyenge termékenységű sztyepesedő réti szolonyecé 8%, a 

valamivel kedvezőbb termékenységű, általában a VII. talajminőségi kategóriába sorolt 

szolonyeces réti talajoké pedig 13%. 

 

Sajátos táji adottságok 

 

A kistáj települései zömükben jól megközelíthetőek. A természeti feltételek kedvezőek helyi 

regionális üdülési igények fogadására. Melegvízre települt fürdőközpontok találhatók 

Szolnokon, Martfűn, Mezőtúron, Túrkevén, stb. 

 

Tájtipológiai összegzés 

 

Meleg, száraz, Ny-on igen száraz éghajlat mellett erős vízhiányban szenvedő terület. Három 

tájtípus fordul elő. 

Ény - i harmada magasártéri helyzetű löszös síkság, főleg alföldi jellegű csernozjom 

talajféleségekkel. 

Rét és legelő csak a szikes laposokban, a lösztölgyes ligeterdő maradványai pedig csak a régi 

medrek mentén fordulnak elő. Máshol az akác az egyeduralkodó. Igazi kultúrsztyep. 

A táj DNy-i fele magasártéri helyzetű, lösztakarós hordalékkúp-síkság. Talajai főleg réti 

csernozjomok, de annak mélyben sós és szolonyeces változatai is előfordulnak. A 

hasznosításban szántóföldi jelleg az uralkodó. 

 

Táji környezet bemutatása: 

 

Kenderes a Nagykunság északi részén található, mára jellegzetesen mezőgazdasági kultúrtáj. 

Mélyfekvésű, lefolyástalan területein réti csernozjom és sztyeppesedő réti szolonyec talajok 

alakultak ki. 

A tájat jellemző eredetei növénytakaró elemei – az ártéri ligeterdők és mocsaras, lápos rétek – 

szinte teljesen eltűntek, csupán a halastavak, vízfolyások (Kakat ér mente) környezetében, a 

gyepgazdálkodású területeken maradtak fenn nyomokban. 

Az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaság szerkezetét meghatározó nagyüzemi gazdálkodás 

napjainkban teljesen átalakulóban van, a földhasználatban jelentős változások indultak meg, 

amelyeket a tulajdonjog változások mellett a tájközpontú szemléletmód erősödése is generál. 

 

Kenderes külterülete három - viszonylag erőteljesen elkülönülő tájkarakterű – területtel 

jellemezhető.  

• Az északnyugati – északi – északkeleti - keleti területek öntöző és 

belvízcsatornákkal tagoltak, ahol a gazdálkodás nagyrészt halastavak és 

öntözött, árasztott mezőgazdasági területeken folyik, amelyeket 

nagyüzemi művelésű szántók tarkítanak. 

• A középső és déli térség tulajdonjogilag gyakran osztott összefüggő 

szántóföldi művelés alatt álló területek. 

• A belterülethez csatlakozva, azt északról és délről szinte körülölelve 

hatalmas kertterület, háztáji gazdaságok jöttek létre, a termőföldi 

adottságok alapján itt is nagyrészt szántóföldi műveléssel. 

 

A település külterületén viszonylag kevés erdőterület található, jellemzően mozaikosan 

elszórtan kisebb nagyobb foltokban, nagyrészt a halastavakhoz, csatornákhoz csatlakozó 

területeken. 
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A tervezéssel érintett terület a külterület déli határrészét, a mezőgazdasági területeket érinti. 

 

 

b.) A település régészeti örökségének felmérése a tervezéssel érintett terület 
tekintetében 

 

 

 

 

A tervezett beruházás helyszíne a Szolnok – Túri sík kistáj domborzata kevéssé változatos, 

jelentős részét pleisztocén kori lösziszappal fedett alacsony relief értékű ármentes és enyhén 

hullámos síkságok alkotják, ártéri szintű síkságokkal kiegészítve. A mélyebb, rossz lefolyású 

felszíneket holocén korú réti és lápi agyag borítja, melyek mellett löszhomokkal fedett buckák 

is megjelennek. A vízfolyások jelentős része a Hortobágy – Berettyóhoz indul, kevés részük a 

Tiszába  folyik bele. A régészeti korokban a kistáj jelentős része folyamatosan vagy 

időszakosan vízzel fedett terület volt, az emberi megtelepedésre csak  a kisebb – nagyobb 

szigetszerű kiemelkedések voltak alkalmasak.  

 

Régészeti terület Kenderes közigazgatási területén: 

Kenderes, Kulis 25527 (67721) 

2008. évben a 4. sz főút Kisújszállás elkerülő szakasza építése kapcsán a régészeti 

terepbejárás során azonosították a Kisújszállás Kara- hát lelőhelyet, mely megegyezik a 

Kenderes – Kulis 1962-ben megkutatott lelőhellyel. 

A 2014. évi terepbejárás során a Kisújszállás Kara – hát lelőhelyen tett megfigyelések alapján 

a műúttól északra egy erődített árokkal körülvett kora rézkori település helyezkedik el, amely 

akár többrétegű is lehet. A terepi megfigyelés alapján bizonyítottnak látszik, hogy ez a 

lelőhely valójában Kenderes, Kulis lelőhely. 

Az M4 gyorsforgalmi út Kisújszállás közigazgatási területén haladó nyomvonalát érinti a 

25 527 Kenderes, Kulis I. régészeti lelőhely, melynek északi része Kenderes közigazgatási 

területén található. 

A 2014. évi Előzetes Régészeti Dokumentációban ez a lelőhely ERD – 18 számmal van 

jelölve. 

A településszerkezeti tervlapra feltüntetésre került a Kulis II megnevezésű 25 528 azonosítójú 

régészeti lelőhely. 
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(Forrás: adatszolgáltatás 2020. december hó) 

 
(Forrás: Előzetes Régészeti Dokumentáció 2014) 
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Régészeti érdekű terület Kenderes közigazgatási területén: 

 

03-as jellel jelölt Kenderes, Bodzáskert 

 

 

 

 

 
 

 

A terv megvalósítása során, bármilyen földmunka végzésekor, ha esetlegesen régészeti leletek 

kerülnek elő, vagy ennek gyanúja felmerül, a munka felelős vezetője köteles a bolygatást 

azonnal abbahagyni, az esetről a területileg illetékes szolnoki Damjanich János Múzeumot 

értesíteni, a területet és a talált leleteket a felelős őrzés szabályai szerint megőrizni és a 

múzeum képviselőjének átadni. Leletek előkerülésekor A kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. Törvény vonatkozó előírásait be kell tartani. A kivitelezési munkák során 

esetlegesen előkerülő régészeti leletek feltárását biztosítani kell. 

 

Forrás: 

A tervezéssel érintett területre „Az M4 autópálya Törökszentmiklós (kelet) – Püspökladány 

közötti szakasz környezeti hatástanulmánya projekt” részeként Előzetes Régészeti 

Dokumentáció készült, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum az UTIBER Közúti Beruházó 

Kft. megrendelésére készített 2014-ben. 

 

Az ERD a Magyar Nemzeti Múzeum és a Déri Múzeum együttműködésében készült. 
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c.) Védett műemléki értékek értékleltára: 
 
ca) a világörökségi és a világörökség várományos helyszínek és területek 

 
Kenderesen világörökségi és világörökség várományos helyszín és terület nem található. 

 

 

cb) az országos építészeti örökség elemei 
 

Kenderesen az országos védelem alatt álló művi értékek belterületen, a településrendezési 

eszköz módosítással érintett területtől térben távolabb helyezkednek el, így ezen 

tervmódosítás esetén nem relevánsak. 

 

 

cc) a védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek 
 

 

A tervmódosítással érintett területen, Kisújszállás közigazgatási területét érintő 

nyomvonalszakaszon található a 25527 jelű Kenderes,  Kulis nyilvántartott régészeti lelőhely, 

melynek északi területe Kenderes közigazgatási területét érinti. 

 

 

 

d) A helyi építészeti örökség települési értékleltára (helyi védelem alatt álló 
művi értékek) 
 
 

Kenderes város településképének védelméről Kenderes Városi Önkormányzat Képviselő – 

testületének a 3/2018. (II.15.) rendelete szól. A településképi rendelet a jóváhagyott 

településképi arculati kézikönyvvel összhangban készült. 

 Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a településképi rendeletben helyi 

védelem alá helyezett értékei a belterületen a tervezéssel érintett területtől térben távol 

helyezkednek el, így ezen tervmódosítás szempontjából nem relevánsak. 

 

 
 
da) településszerkezet 
 

 

Kenderes településszerkezeti fejlődése nyomonkövethető a katonai felmérések 

térképszelvényeiről. 

 

Az 1763-1787 között felmért első katonai térképen igen jól látszik a belterülettől északra és 

délre lévő egybefüggő nagy szőlőskert területek. Az 1800-as évek filoxéria betegsége szinte 
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teljes egészében elpusztította a szőlőültetvényeket, így ezeken a területeken csak a dűlőnevek 

emlékeztetnek az egykori kertségekre. 

A térképen a belterületi házak elszórtan láthatók, az utcahálózat még nem alakult ki. 

 

 
(Forrás: www.mapire.eu) 

 

A második katonai felmérés már mutatja az utcákat, melyek ma is fellehetők. 

http://www.mapire.eu/
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(Forrás: www.mapire.eu) 

 

 

A harmadik katonai felmérés még pontosabban rajzolja ki az utcaszerkezetet, melyek mentén 

látjuk  a házak elhelyezését. 

http://www.mapire.eu/
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(Forrás: www.mapire.eu) 

 
 
db) telekstruktúra, utcavonalvezetés 
 

A telekstruktúra, útvonalvezetés vizsgálat jelen tervmódosítás szempontjából nem releváns.  

 

dc) utcakép, utcakép részlet 
 

Az utcakép, utcakép részlet vizsgálat jelen tervmódosítás szempontjából nem releváns. 

 

 

df) táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájértékek, növényzet 
 

Táj és kertépítészeti alkotás a belterületen a tervezéssel érintett területtől távol található, így 

ezen településrendezési terv módosítás szempontjából nem releváns. 

http://www.mapire.eu/
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Egyedi tájérték a tervezéssel érintett területen és környezetében nem található. 

 

 

 

• 3. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése 
 

 

a) A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid 
és középtávon tervezett változások ismertetése 
 

Jelen településrendezési terv módosítás a külterület déli részén az M4 gyorsforgalmi út 

kijelölésére és szabályozására vonatkozik, mely terület a védett értékektől térben távol 

helyezkedik el, környezetében nincs se országos, se helyi védelem alatt álló művi érték. 

 

b)Az a) pontban szereplő változások hatásai 
ba) régészeti örökségre 
 

A településrendezési terv módosítás figyelembe veszi a régészeti lelőhelyek megőrzését, 

melyek a tervezéssel érintett területen találhatók. 

 

 

bb) történeti településre, település- és tájszerkezetre 
 

A településen védett településrész, táj- és településszerkezet nem található. A településképi 

rendeletben szereplő településképi szempontból meghatározó terület, a módosítással érintett 

területtől térben távolabb található. 
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bc) a települési értékleltárban szereplő műemléki értékekre 
 

Az országos védelem alatt álló értékek térben távolabb a település belterületének központi 

részén helyezkednek el.  
 

 
 
 

4. Értékvédelmi terv 
 

 

c.) az értékleltárban szerepeltetett értékek megőrzését biztosító szempontok 
és követelmények 
 

Amennyiben művi érték helyi védelem alá kerül, akkor az eredeti formájában megtartandó, a 

településképi rendeletben előírtakat ezen védelem alatt álló értékek esetén be kell tartani. 
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d.) az önkormányzati feladatok meghatározása 
 

A település megalkotta a településképi rendeletet, melyben védelem alá nem helyezett helyi 

értékeket. Amennyiben helyi védelem alá helyezésre kerül sor, akkor a  helyi értéket táblával 

kell jelölni, a bemutathatóságot biztosítani kell, valamint a településképi rendeletben 

rögzítetteket be kell tartani. Amennyiben helyi védelem alá helyezési kérelem, indítvány 

érkezik az önkormányzathoz, akkor a rendeletben részletesen szabályozottak szerint, a 

főépítész közreműködésével kell a helyi értékvédelmi kérelmet elbírálni, a döntésnek 

megfelelően  a településképi rendelet módosítani a jogszabályok, elsősorban a 314/2012 

(XI.8.) Kormányrendelet előírásai betartásával. 

 

Új településrendezési eszközök készítésekor  a település teljes közigazgatási területére kell az 

örökségvédelmi hatástanulmányt elkészíteni. 

  

 

Szolnok, 2021. február hó 

      


