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1. Előzmények 
 

1.1. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban 
 

• 121/2005. (XII. 24.) számú határozat, Kocsord Község Településszerkezeti tervének és 

szerkezeti terv leírásának elfogadásáról 

• 21/2005. (XII. 15.) számú rendelet, Kocsord Község Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozás Tervének elfogadásáról 

 
1.2. Átnézeti térkép 

 
Forrás: Kocsord Község Önkormányzat 
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1.3. Helyszín a környezet és a fejlesztés bemutatása 
 
1. Beavatkozási pont 
Kocsord belterület, a Hunyadi János utca – Mogyorós utca – vasút vonal – belterületi határ 
által közrezárt telektömb. A telektömbben helyezkedik el a „Kraszna Vigadó” étterem épület 
állománya. A területen jelentős fejlesztések indultak meg. A korábbi 495/1 hrsz mellé a 
tulajdonos megvásárolta a 494 és 493 hrsz-ú ingatlanokat is. Ezeken jelenleg is folyik 
szálláshely szolgáltató és rendezvény központ fejlesztés I. üteme. Ezt követően további, főként 
szálláshely kapacitás bővítés tervezett.  
Ezen fejlesztések területének biztosításához szükséges a telekmélységhez rendelet beépítés 
korlátozásának felülvizsgálata, továbbá az építménymagasság és a beépítési százalék normatív 
értékének ésszerű határok közötti növelése. A rendeltetés ilyen mértékű bővítésével az építési 
övezet is átsorolásra kerül falusias lakó építési övezetből településközponti vegyes építési 
övezetbe. A szabályozott „Vt” övezetek előírásai (O-40-7,5-800) elégségesek és megfelelőek 
lennének. (a tömb felszabdalása a területi terjeszkedés várható iránya miatt nem előnyös) 
 
Az érintett terület kivágat a joghatályos szabályozási tervből 

 
Forrás: Önkormányzat 
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2. Beavatkozási pont 
Kocsord belterület, Szegfű utca – Ady Endre utca – 445 hrsz-ú út – Holt-Kraszna által közrezárt 
telektömb. 
A 441 hrsz-ú ingatlant – fel nem használt temető bővítési terület – a Szegfű utcáról kiinduló 
telkek tulajdonosai meg kívánják vásárolni az Önkormányzattól és a meglévő ingatlanjaikkal 
összevonni (a temető a 045/2 hrsz-en bővül tovább). Ezért szükséges a 441 hrsz „Lke” építési 
övezetbe történő átsorolása. 
 
Az érintett terület kivágat a joghatályos szabályozási tervből 

 
Forrás: Önkormányzat 
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3. Beavatkozási pont 
 
Kocsord belterület, a Vörösmarty Mihály utca – Jókai mór utca – Szent István utca által 
közrezárt telektömb. 
 
Az Önkormányzat a 253/1 hrsz-ú ingatlanon kialakított „Iskola-tó” területét bérbe adta a 
szomszédos 257 hrsz-ú ingatlant birtokló tulajdonosok részére. A 257 hrsz-on tervezett 
turisztikai szállás fejlesztés, rendezvény lebonyolítás, sporthorgászat, …stb. 
 
A 256 és a 447/4 hrsz út között tervezett út területe nem kerül kialakításra, így a 257 hrsz a 
szomszédos építési övezetekkel összevonható. (javasolt a 253/3 hrsz-ról kiinduló és a 447/4 
hrsz-ig érő tervezett út teljes elhagyása, mivel ez jelenleg teljes szélességében csatorna). 
 
A 447 hrsz. területe a rendeltetés és a normativitás elvét is figyelembe véve a szomszédos „Vt” 
építési övezetbe olvad be. Az építési övezeti előírások normatív értékei nem változnak. 
 
Az érintett terület kivágat a joghatályos szabályozási tervből 

 
Forrás: Önkormányzat 
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Az Iskola-tó 1966-ban 

 
Forrás: fentrol.hu 

Az Iskola-tó 2018-ban 

 
Forrás: GoogleEarth 
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4. Beavatkozási pont 
 
Kocsord külterület, a Szegfű utca – Széchenyi István utca - Dankó Pista utca – Holt Kraszna által 
közrezárt telektömb. 
Az érintett területen belül, a 048/3, 048/5, 048/8 és 048/10 hrsz-ek igénybevételével tervezett 
gazdasági terület (Gk-1 jelű építési övezet) kialakítása visszavonásra kerül, az övezet a 
tényleges használat szerinti övezetbe kerül visszasorolásra (mezőgazdasági általános övezet). 
A Széchenyi István utca terület előtti szakaszának 12,0 méterre történő szélesítése szintén 
visszavonásra kerül, mivel a terület rendeltetése már nem igényli a tervezett 
keresztmetszetet. 
 
Az érintett terület kivágat a joghatályos szabályozási tervből 

 
Forrás: Önkormányzat 
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2. Beavatkozási pont ismertetése (A módosított tervi részek minden esetben előzetes tervezetek, azok tájékoztató jellegűek!) 

1. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kocsord belterület, a 
Hunyadi János utca – 
Mogyorós utca – 
vasút vonal – 
belterületi határ által 
közrezárt telektömb 

A Kraszna Vigadó 
fejlesztésének támogatása, 
településrendezési 
eszközökbe történő 
beépítése, építési övezet 
átsorolásával. 

- beépített terület - falusias lakóterület (Lf) 4,89 11,74 - településközponti vegyes terület (Vt)  
 

4,89 2,45 - 
 

 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A vendéglátás/turizmus szegmensének bővítésével a megélhetést biztosító erő helyben növekszik. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs  

 

 



Kocsord Településrendezési Tervének módosításához 
 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

  

11 

 

2. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kocsord belterület, 
Szegfű utca – Ady 
Endre utca – 445 hrsz-
ú út – Holt-Kraszna 
által közrezárt 
telektömb 

Temető fel nem használt 
területének falusias 
lakóterületté való 
átminősítése, a meglévő 
telkekkel való összevonás 
biztosítása. 

- beépített terület - különleges beépítésre 
szánt temető területe (K-t) 

0,95 2,85 - falusias lakóterület (Lf)  
 

0,95 2,28 - 
 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs  
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3. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kocsord belterület, a 
Vörösmarty Mihály 
utca – Jókai mór utca 
– Szent István utca 
által közrezárt 
telektömb 

Turisztikai, rekreációs célú 
fejlesztés támogatása, 
építési övezeti átsorolással, 
közterület / magánterület 
rendezésével. 

- beépítettlen terület - közpark területe (Z-kp) 
- gyalogút 

0,80 
0,47 

4,8 
1,07 

- településközponti vegyes terület (Vt)  
 

1,27 0,64 - 
 

 

 
 

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
A vendéglátás/turizmus szegmensének bővítésével a megélhetést biztosító erő helyben növekszik. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Nem változik, hatása nincs. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Meglévő infrastrukturális elemek kihasználására épülő fejlesztés. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs  
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4. 

Módosításra 
kijelölt területek 

Rendezés célja és oka 

Jelenlegi 
területhasználat, 
övezet, (műv. ág), 

beépítés 

Jóváhagyott 
területhasználat, 

övezet, HÉSZ 
Terület (ha) 

Aktivitási 
érték 

Tervezett területhasználat, övezet, HÉSZ 

 
Terület 

(ha) 
Aktivitás

i érték 

Egyéb szabályozási 
módosítás, 
megjegyzés 

Kocsord külterület, a 
Szegfű utca – 
Széchenyi István utca 
- Dankó Pista utca – 
Holt Kraszna által 
közrezárt telektömb. 

Tervezett gazdasági terület 
kialakítása visszavonásra 
kerül, a tényleges használat 
szerinti mezőgazdasági 
övezet kerül rögzítésre. 

- legelő (L2, L3) -  kereskedelmi szolgáltató 
terület építési övezete (Gk-
1) 

6,98 2,79 - általános mezőgazdasági terület övezete (Ma)  
 

6,98 25,83 - 
 

 
 

  

H
A

TÁ
SO

K
 

A népesség demográfiai változása, lakásszükséglete: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség fizikai, szellemi és lelki igényei: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi népesség identitásának erősítése, kulturális örökség megőrzése: 
Nem változik, hatása nincs. 

A népesség megélhetését biztosító gazdasági érdekek: 
Nem változik, hatása nincs. 

A helyi társadalmi-gazdasági és infrastrukturális egyenlőtlenségek csökkentése: 
Nem változik, hatása nincs. 

Megfelelő színvonalú közlekedés kialakítása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Lakó- és munkakörülmények: 
Nem változik, hatása nincs. 

Építészeti és régészeti örökség védelme:  
A közelben építészeti örökség nem található. Ismert régészeti örökség által nem érintett a tervezési terület. 

Környezet-, természet- és tájképvédelem: 
Nem változik, hatása nincs. 

Tájhasználat, tájszerkezet védelme: 
Nem változik, hatása nincs. 

Területtel, termőfölddel való takarékos gazdálkodás: 
Termőföld igénybevételével újra tervezett. 

Természeti adottságok gyógyászati hasznosítása: 
Nem változik, hatása nincs 

Honvédelem, nemzetbiztonság, katasztrófavédelem érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Ásványvagyon-gazdálkodás érdekei: 
Nem változik, hatása nincs 

Infrastrukturális erőforrások kihasználása: 
Nem változik, hatása nincs. 

Zöldfelület-, környezet- és természetkímélő fejlesztések támogatása: 
Nem változik, hatása nincs  

 

 



Kocsord Településrendezési Tervének módosításához 
 ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ 

  

14 

 


