Őr Község településkép védelmi rendeletének módosításához
A község területére vonatkozó, a 2017. év végén jóváhagyott településkép védelmi rendelet
módosításának szükségessége az alábbiak szerint:
Jelen módosítás, új mobil távközlési torony elhelyezésének biztosítására indul. Az elhelyezésre
tervezett terület a belterület déli oldalán, külterületen, az M3 autópálya – 043 hrsz. út –
belterületi határvonal – 043/1-3 hrsz. utak által közrezárt tömbben, magántulajdonú
ingatlanon (044/16 hrsz.). A terület közvetlenül megközelíthető az Arany János utca külterületi
folytatásáról (043/1 hrsz-ú út).
A tervezett torony helyétől a legközelebbi lakóház cca. 140 méterre helyezkedik el.
A tervezett hírközlési torony megépítésével a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. biztosítani
tudná Őr település - valamint a szomszédos településeket is egyben - megközelítőleg teljes
lefedését, illetve az M3. autópálya Kántorjánosi – Nyírparasznya települések közötti
szakaszának ellátását mobil hang és adatszolgáltatással.
A torony helyének kijelölésekor figyelembe lettek véve a rádiós lefedettséget befolyásoló
tényezők, úgymint domborzat, beépítettség, növényzet, ellátandó területtől való távolság
mellett a lakóházaktól való távolság is, melynek eredményeképpen egy olyan ideális hely
került kiválasztásra, mely még teljesíti a rádiós lefedettségi kritériumainkat, de már
elegendően távol került családi házaktól, távolabb, mint egy már meglévő szolgáltató tornya.
A tervezett torony építészeti megjelenése, kialakítása szerint cca. 30m magas, térbeli rácsos
acélszerkezetű, öntartó, négyzet keresztmetszetű, a saját alaptestéhez kikötött antennatartó
torony a csatolt terv/látvány szerint. A torony acélszerkezete üzemi előregyártás és
felületkezelés után helyszíni szereléssel készül.
Torony kialakítási/megjelenési minta

(Forrás: DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft.)

A torony alapozása előre gyártott és daruval a helyére emelt beton tömbökből áll, amelyek
alatt a föld kiemelésen talajcsere szükséges monolit beton kiöntéssel. A torony és
alapozásának tervezett helyét a tulajdonossal egyeztetett pozícióban elhelyezve történik.
A torony tüzihorganyzott acél felszerkezete a szükség szerinti tervek alapján kialakítva készül.
A telepítésre kerülő távközlési berendezés a torony acélszerkezet mellett kap helyet vasbeton
lemezalapon. A berendezés fölé jégvédőrács kerül, a toronyról esetleg lehulló csapadék ellen.
A DIGI Kft. tervezett állomása tervezett drótfonatos acél kerítéssel, zárható kapuval kerül
elhatárolásra az érintett területen, így megközelítése csak az érintettek számára lehetséges. A
toronyszerkezet akadályjelző mázolása, illetve jelzőfénye az engedélyezési eljárásban a
Légügyi Igazgatóság által adandó szakhatósági hozzájárulásban részletezettek szerint

Egészségügyi határérték számítás nyilatkozat

A módosító rendelet tervezetét összeállította:
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ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
.../2018. (…...)
önkormányzati rendelete
Őr Község „A településkép védelméről” szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Őr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2) és (3)
bekezdésében 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 43/A. §ában biztosított véleményezési jogkörében eljáró
- az állami főépítészi hatáskörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal;
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság;
- Miniszterelnökség, mint a kulturális örökség védelméért felelős miniszter, valamint
- az erről szóló külön önkormányzati rendeletben partnerségi egyeztetésre megjelölt
partnerek
véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
I. Módosító rendelkezések
1.§ Őr Község „a településkép védelméről” szóló 1/2018 (II. 15.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: Rendelet) 10.§ (1) bekezdése kiegészül a d) pont rendelkezéseivel:
„10.§ (1) d) az M3 autópálya – 043 hrsz. út – belterületi határvonal – 043/1-3 hrsz. utak által
közrezárt tömb mezőgazdasági általános területei is alkalmasak a következők betartásával:
da) a belterületi határtól mért 300,0 méteres sávban külterületen a az elektronikus
hírközlés sajátos építményeinek és műtárgyainak magassága nem haladhatja meg a
40,0 métert,
db) a lakóépületektől mért távolsága nem lehet kevesebb 40,0 méternél.”

II. Záró rendelkezések
2.§ Ez a rendelet 2018. ………………. hó ……... napján lép hatályba, és a hatálybalépést követő
napon hatályát veszti.
3. § (1) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Őr Község Képviselőtestületének a Helyi Építési Szabályzatról és a szabályozási tervek elfogadásáról szóló 13/2006
(VI. 15.) KT rendeletének:
a) 11.§ (8) bekezdése.

Kelt: Őr, 2018. év ………………hó …………. napján

………………………………
Hódi Miklós
polgármester

……………………………
Dr. Kapin Béla
jegyző

A rendeletet kihirdettem:
Kelt: Őr, 2018. év ………………hó …………. napján
……………………………
Dr. Kapin Béla
jegyző

