TÁJÉKOZTATÓ

Módosítással érintett terület
Füzesabony Város Önkormányzata a 65/2020.(X.08.) Képviselőtestületi határozatban döntött arról,
hogy módosítja az érvényben lévő Településrendezési tervét, mely sorrendben az M-11 jelű
módosítás lesz.
A tervezett fejlesztés Füzesabony Város Önkormányzata számára meghatározó jelentőséggel bíró
beruházás a város gazdasági fejlődését tekintve. Az önkormányzat árverésen értékesítette a
tulajdonában álló Füzesabony belterület 3033 hrsz alatt nyilvántartott, 8049 m2 területű, kivett
beépítetlen terület megjelölésű közmű nélküli ingatlant és a Füzesabony belterület 3034 hrsz alatt
nyilvántartott, 8047 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű közmű nélküli ingatlant,
illetve azóta a többi iparterületet is. Ezért a Képviselő-testület a Településrendezési terv sürgősséggel
történő módosítását támogatta, egyúttal a beruházásokkal érintett területeket és az érintett
területfelhasználási egységet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

Kivonat a jelenlegi szabályozási tervből

A tervezési feladat
Az értékesített ingatlanok vonatkozásában a GIP 1.1 besorolására vonatkozó szabályozást módosítani
szükséges akként, hogy az ingatlanok megengedett legnagyobb beépíthetősége a magasabb rendű
jogszabályok adta keretek között egyértelműen 50%, a legkisebb zöldfelületi mutató 25% legyen.
További igény merült fel a Vevő írásbeli kérelme alapján az építménymagasság kérdésében is, hiszen
a kérelemben foglaltak szerint a fémfeldolgozó munkafolyamat intenzív daruzást igényel, így a
daruzott csarnokhoz kevés a jelenleg szabályozott 7,5 méteres építménymagasság. Ezért a képviselőtestület javasolta, hogy az építménymagasság értéke 12,5 méterben legyen meghatározva.
A tervezett övezet hatályos övezeti besorolása Gip/1.1, mely az OTÉK által biztosított rendeltetésű
épületek elhelyezésére szolgált, de nem használja ki a magasabb rendű jogszabályok adta kereteket,
amire a gazdaságosság és hatékonyság miatt szükség van egy zöldmezős beruházás esetében.
A hatályos Településszerkezeti és Szabályozási tervek nem tartalmazzák a belterületi határok
időközben megvalósult változásait, melyeket pontosítunk.
A módosítással érintett terület tervezett övezeti besorolása Gip/1.6 övezet, melynek övezeti
paraméterei az alábbiak:
Beépítési mód: szabadonálló
Megengedett legnagyobb beépítettség mértéke 50 %
Megengedett legnagyobb építménymagasság értéke: 12,5 méter
Alakítható legkisebb telekterület: 5000 m2, a legkisebb zöldfelület 25 %.

Kivonat a módosított Településszerkezeti tervből

Kivonat a hatályos Szabályozási tervből

Kivonat a módosított Szabályozási

