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Ügyintéző: Szunyoghné Rácz Zsuzsanna

Telefon: 461512-971

tárgy: Mezőnyárádközség településrendezési
eszközök

(HÉSz) felülvizsgá|ata

egyszerűsített eljárás
Hivatkozási szám: 970-312016t201 6.
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Mezónyárád Község Önkormányzata

Bárdos József Szabolcs
polgármester úr részére
Mezónvárád
Szent lstván király út 105.
3421

Tisztelt Polgármester Úr!

MezőnYárád kÖzség Önkormányzata a településrel vonatkozó hatályos településrendezési
eszközök
(helYi éPÍtésiszabálYzal) felÜlvizsgá|atát, hatályos jogszabályoknak
való megfeleltetését tervezi. E
célból elkészíttette a Ré9ió Városépítészetiés Műemléki Tervező Kft. megbízásával,
Klein György
vezetŐ tetepulestervezÖvel (TT-1-05-0070, TR-1-05-0070) a településrendezési eszközök
módosító
dokumentációját, melyet a te|epÜlésfejlesztésikoncepcióról, az iníegrált településfejlesztési
stratégiáról

és a telePÜlésrendezési eszközökről,

31412012,

valamint egye$ településrendezési sajátos jogintézményekről szóló

(Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TR.) 41. §-a értelmébenegyszerűsített

vélem ényezésieljárásra bocsátott.

A megkereső levélben a TR. 37. § (7) bekezdésére hivatkozik a kifogást nem emeló véleményezóket
illetŐen. Felhívom szíves figyelmét, hogy a TR. 37. a teljes eljárásra vonatkozik,
A helyes hivatkozási
§
helY a TR. 34. § (2) bekezdése lett volna. Kérem a későbbiekben a vonatkozó jogszabályhelyre

szíveskedjen hivatkozni.

MezőnYárád kÖzség kÖzigazgatási területére vonatkozóan
harmonizáció érdekében(1412016. (V. 18.) ök. határozat).

a HÉSz felülvizsgálata

jogszabály

ll. NYILATKoZAT

NYilatkozom, hogY a telepÜlésrendezési tervek készítésesorán
véleményezésieljárásban hivatalunk részt kíván venni.

a TR,4,í.§

szerinti egyeztetési-

Epítésügi.,i, iJatósági, oktatáSi és Törvéni,,ességi Felügy,eleti Főosztáli,,t]pítéSiig},i osztáll,
3525 Miskolc. Városlr:lztér l. Telefon: (36-46|512-91l e-rrrail: allarni.fbepitesz(4borsod.gov.lru

A telepÜlósrendezési

terv jóváhagyandÓ részet, valamint alátárnasztó munkarészei,
képviselő_testületi
határozatok papír alapon,

lV.

1.

szAKMA VÉLEMÉNY
Általános észrevételek:
1,1,

Az 1997. évi LXXV|ll. tv. (a továbbiakban: Étv.1OlR. § (3) bekezdése alapján önkormányzati

1,2,

A

1,3,

A TR, 9.

fóépítészközreműködése szükséges (Ujvári Andor).
szakági terveket csak aZ építésügyiés az építésüggyelösszefüggő szakmagyakorlási
tevékenYségekről szóló 26612013. (Vll. 11.) Korm. rendeletben szabályozottak
szerinti szakági

tervezók készíthetik.
m eg

2,1,

melléklete alaPján

tervezési munkát

végezte.

3.

A

abban szerepló összes állam-

-

és szakigazgatási

szerv

lefol ytatása érdekébe n.

az

éPítésügyiés az építésüggyelösszefüggó szakmagyakorlási
26612013. (Vll. 11) Korm. rendeletben szabályozottak szerinti
Klein GyÖrgy vezető településtervezö (TT-1-05-0070, TR-1-05-0O7O) -

^
tevékenYségekról szólÓ
telepÜléstervező

2.2.

az

keresése kötelezó az eljárás j ogszerű

partnerségi egyeztetés szabályairól

a

képviseló{estület 18t2o15.

(V. 22.)

számú

határozattal döntést hozott (TR. 28. § (1) bekezdés és 29.
§).
2,3, A terv a 2012.08.06-án hatályos 25311Sg7. (Xll. 20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: régi
OTÉK) szerint készült.

A módosítási iavaslatokra vonatkozóan:
3.1. A tervmódosítással alapvetően egyetértek,
3.2. A módosítások nem érintik a településszerkezeti tervet.

4,

2 § (1) bekezdésében megjelöli az OTÉK-ot és szabványokat. Az egyértelműségkedvéért
javasolt az,,oTÉK" helyett az,,)TÉK2O12. augusztus 6-i állapotot" (régi
oTÉK) megjelölni.
4,2, A beépítésreszánt és nem szánt területek (építési)övezeteinek szabályozását
tovább lehetne
egYszerűsíteni, mert a szabályozási előírások között még mindig maradtak olyan bekezdések,
4,1. A

amelYek szó szerint, változtatás nélkül lettek beemelve a régi oTÉK-ból a HÉSz-be.
Ezeken a
helYeken elegendő a vonatkozó jogszabályra hivatkozás, vagy még az se (pl. a
19. § (1)
bekezdése is hatályon kívül lett helyezve ezen ok miatt). Ezek a helyek a következók: 10. (1)
§
bek., 11.§ (1) bek,, 12 § (1), (3) bek., 13. § (1) bek., 14, (1) bek., 16. (1) bek., 17, (1)-(3)
§
§
§

bek., 18. § (í) bek.

4.3,

Az

erdőterületekre vonatkozóan a régi OTÉK 28. § (3) bekezdése szerint a védelmi
rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem lehet. Ezzel ellentétes a HÉSz 1B. (9)
§
bekezdésének azon sora, amelyben engediaz erdőterületen (mindegyiken) szolgáltató, lakó- és

szálláséPÜlet, Őrház elhelyezését.Kérem ezt
szabályozást ismételten felülvizsgálni!

a

vonatkozó jogszabálynak ellentmondó

5.

5,1, Az alátámasztÓ
5.2.

v.

munkarészek a módosításnak megfelelő tartalommal készültek.
dokumentációban szerepel a településrendezési eszközök valamint
területrendezési tervek egyezőségének, megfelelőségének vizsgálata.

A

a

vonatkozó

összeroculÁs

Előzóek alaPján Mezőnyárád község fenti témára vonatkozó módosított településrendezési eszközének
dokumentáció)a az előzőekfigyelembevétetéve] továbbtervezésre alkalmas.

3

V|.

ToVÁBBl ELJÁRÁS

' TR, 39, § (1)

'

bekezdés: ,,Vé|eményeltérésesetén a polgármester egyeztetést

kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet kel l készíteni.''
TR, 39, § (2) bekezdés: ,,A véleményezéstkövetően a beérkezett
véleményeket - egyeztetés

esetén a jegYzókÖnYvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel,
amelyek elfogadásáról, vagy el
nem fogadásáról a kéPviselótestület dönt. A vélemény,észrevétel
el nem fogadása esetén a

döntést indokolnia kell.''

'
o
.

TR, 39, § (3) bekezdés: ,,A véleményezésiszakasz lezárul a (2) bekezdés
szerinti döntés

dokumentálásával és közzétételével.''
TR. 40 § - Végső véleményezésiszakasz
TR. 43 § - Az elfogadási és hatálybatéptetési szakasz

Vll.

VéleménYem kialakításakor a TR, 45, § alapján az eljárásjogi szabályok
tekintetében a TR.
Vl, fejezetében foglaltakat, mÍ9 azanyagijogi szabályok tekintetében az Étv.
hatályos állapotát és a régi
OTÉK előírásait alkalmaztam.

Miskolc, 2016. oktőber 27,
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He$
-

Szabályzatálak módosítsa
szakvéleneny

Építési
wízügyi

Út

polgármestet

Mezőnyátríd Község Örrkotmányzata
Mezőrryótád
Szent István király út 105.
3421

Tisztelt Po|gátmesteÍ ÚÍ!
Mezőnyánád Község ÖnkormáÍyzatA 216. oktőbet 12-én ke\t 970-3/2016/2076' ktatószánít
levelével megkiildte lgazgatóságattk tészétea Helyi EpítésiSzabályz*tának módosításáta
vonatkozóan a véleményezésidokumentáctőját szab életnénykétéscéliából'

Szakr'éleménvíink:
Mezőnyátíd Község Önkotmányzat Képviselő_testiilete aB'-A.-Z. Megyei Kormányhivatal helyi
építésiszzbáIyzatokta vonatkozó javaslattétele dap'1ál :úgy döntött' hogy z hztályos Helyi Epítési
Szabályzatit _ l Szabályozási 'Íet t változztjanul hagyása mellett _ feliilvizsgália, hogy az a
vonatkozó előításoknak megfelelien.
Mezőnyátád község Önkormányzztánzk tátgyt megketeséséte lgazgztőságattk n'yi7vántartása
alzpján az dábbi megáttapitásokat tesszük:

C

MezőtlyÍtád község kóztgazgatási tetiilete nag1wízi medettel nem édntetg de belvízzel
részben veszélyeztetett.

. Á

tefvezett módosítások víztendezési szempontból

érintenek.

Élrvlzrc kezelésű tedi{eteket

nem

o Mezőnyátíd község

köztgzzgaúsi tettiletén Igazgatóságunk vbta1zi állomíst nem

iizemeltet.

o

Igazgatóságunk nyilvántatása szetint z telepiiüésen tdá]hato
főbb műszaki adatatt u ábbt' tá6á2Lt t^fiAlÍnLzzLi

felszn zlztti ílzhzsznőlatok
Kút
mélység

EOVX

EOVY

Tetepszint

orosz János 7' sz. öntözőkíl1z

279 670,33

771 700,17

125,32

26,9

Mezőségi Setéstelep 5. sz. lnit

279 309,86

769 774,85

720,62

130,0

Helyi név

teil

(-80

Yízkészlet
iellege

(-)

öntözés
á]]^ttlÍtás

a

Igzzgztőságlrlk z telepiilés ki5z\lzgaásí

a

Mezőnyfuád kőzségköztgazgltási teÍii{ete kiielölt felszín alatti hidtogeológiai védóidomot
nem &int, illetve Íetrszínt ivővfubázis kiielölt védőteÍiileténnincs raita.

Á

etén fe|szini vizhasználatot nem tatt nyílván.

telepiiLlés kiépítettivóvízellátó és szerrnyvízelvezető hít|ózzttal tendelkezik.

Á telepiilés

ivővízellíúsita' Heves Megyei Vízművek ZRt. biztosítia, z szennyvizelvezető hálőzatot
Bszakmagyatotszági Regionális Vízművek ZRt. iizemelteti.

A

fenti megállapításokat

figyelemb

^z

e véve Mezőnyatád község He}i ÉpítésiSzzbályzltállk

módosítását zz alábbi követelménvek fiovelembevétele mellett nerz kifogáso]íuk.

Kiivetelrrrénvek

r A

Kácsi- és a' Szőrazvőlgyt-patak 3 méteres pm

sőt'{rát

szabadon kell hag1rrri a

83

/2o74.

(III.14) Korm' tendeletben foglaltakna} megfelelően, katbantatási és fenntartási
munkálatok elvégzéséxe.Ánnak parti sáqában állandó épiiLlet, építnrény,ketítésnem
helyezhetó e| továbbá fás szárú nóvények telepítése is tilos.

. Úi

beépítéseknél'előfeltételiirl
elvezetésénekmegoldását.

o Á

kell szabni a teÍiilet viztendezésétés a

csapadékvíz

felszín alatti vizek védelm éxő| szőló 219 /2Oo4. (vII. 21) Kotmánytendeletet z
módosíása során figyelembe kell verrni.

HÉsZ

o Áz

úiorrnan kialakításta LgÍíi1$ingadanok és létesítményekivővíztgfnyét, amennyiben a
műszaki 1ehetőség adott, a meglévó' illetve az úionnan kiépítendő ivővíz hálózattő| kell
biztosítani.

o Á

szolgáltatott ivőíu minőségének ki kell elégítenie az ivőítz minőségi követelményeiról
és az ellenőtzés tendietól szóló módosított 201/2001. 6. 25.) Kormánytendelet
előfuásait'

o Á

közműves ivővízellátő tettdszet igénybevétele sotán figyelembe kellvenni a víziközműszotgáltatástőI szőIő 2077 . évi CCD( törvény előírásait.

o Áz

úionnan kidakitástz kerÍiLló ingatlanok esetében a tá}ötési lehetőséget, amennyiben
műszakíag lehetséges, a meglévő, itlelve az úionnan kiépítetdő szennyvízelvezető
hálózzttzbjztosítani kell, illetve ennek hiányában' a'képződőtt szetnyvtzek ártalonmentes
elhe\ezésétól gondoskodni kell.

Észex_r.recyenoRszÁGl YÍZÜGYI IGáZGATÓSÁG 3530 Mis&olc, Vörö8maÍty ütca 77.
X 3501 Mskolc, Pf.: 3. t (4ó) 51ó-ó00 E (4ó) 51ó-601 c erravirig@em,ílzig.hu s rl'rllw.emvid.hu

Á

közcsatomáb

L vezetett szenn'vizek minóségenek ki kell elegítenie a vizszennyező

anyagok kibocsáásaita vonatkozó hatátétékekól ós alkalmazásuk egyes szabályairól
szőIő 28/2004. 6II. 25.) KvVM tendelet elóftásait.

Á

közműves szennyvíze\vezető tendszet igénybevétele sotán figlelembe kell venni a
viz1kőzmil-szolg!|atástő| sző|ó 2011 . évi CCrx. törény elóírásait.

Igazgaaságxtk

ztz elifuás esetleges

további szakaszaiban is tészt kíván venni.

Kétiü\ a telepiiLléstendezési tetv

módosítá sának ióvíbtgyotg végleges péIdinyítIgazgatóságunk
Észéteelekttonikus formában megktildeni szíveskedienek.

Miskolc' 2016. októb.t/.{..

Üdvözlettel

o
2.
3.
4.

B

Címzett (mnrrad@t_onl}r.hu )

ÉL&TZIG vízterrdezési és Öntriizési osztíly - Helyben
É,M\'IztG wco vízikoz-ú Csopott - Helyben
EMWZIG Vízvedelrni és Vízgyűjtógazd,ílkodási osztály _ Helyben

Észer-rrecyenoR.szÁGr vÍzÜGYr Ic^zGl[ÍósÁG 3530 Mirkolc, Yóróam.Íy utc. 77.
3501 Miskolc, Pf.: 3. t (4ó) 516-600 E (4ó) 51ó-ó01 c emslÁg@emvlzg.hu ft www.emvid.hu
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NKH30573962

Tárgy: Mezőnyárád Község Helyi ÉpítésiSza-

Mezőnyárád Község Ön kormányzata
Bárdos József Szabolcs
polgármester

bályzata módosításának véleményezése egyszerűsített eljárással

!ktatószám: UVH/UH/1
Hiv.

Mezőnyárád
Szent lstván király út 105.
3421

Úttigyi, Vasúti ós Haiórásí }Nivatal

szám;

34211 12016.

970-31201612016.

Ügyintéző: Szikszai Tamás
Telefon: +36 1 474174B
E-mail: szikszai.tamas@nkh.gov.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Mezőnyárád Kozség településrendezési eszközei - egyszerűsített eljárás keretében törtónő - részleges
módosításával kapcsolatos megkeresésére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatal részéről azalábbi véleménytadom.

Az elektronikus felületen elérhetővé tett dokumentációkban foglaltak alapján a tervezett módosításokkal
kapcsolatban - tekintettel arra, hogy azok közlekedési létesítményeketközvetlenül nem érintenek észrevételt nem teszek.

A Helyi ÉpítésiSzabályzat részleges módosításának elfogadását támogatom,
Érintett államigazgatási szervként szakági véleményemeta településfejlesztési koncepcióról, az integrátt tetepülésfeJleszíési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes telepűlésrendezési sajátos jogintézményekrőlszóló 31412012. (Xl 8 ) Korm. rendelet 41. § (3) bekezdése alapján, a
rendelet 9. melléklet 9. pontja szerinti véleményezósijogköromben adtam.
Budapest, 2016. október 15.

Bíró József
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalt vezető
elnökhelyettes nevében és megbízásából:

Ém
SzalaiGyörgy

osztályvezető

Út- es Hiotigyi Főosztály
Engedélyezési és ForgaIomszabályozási Osztály
.
1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1387 Budapest 62., Pf.: 30. 'telefon: +361 4741770'fax', +36 1 331 99'17
www.nkh,hu

ii#R§ün_Ánnt4-Znrvt

KüRM

Ügyiratszám

: BO/1 5t

2608-2120 1 6.

Ügyintéző: Surányi Judit
Telefon: (36 46) 354-61 11134. mellék
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Tárgy: Mezőnyárád Község Helyi Építési
Szabályzatának módosítása egyszerűsített

eljárásban
Hivatkozási szám: 970-312016.
Melléklet:-

Bárdos József Szabolcs, Polgármester Úr részére
Mezőny árád Község Önkormá nyzati Hivatal
Mezőnvárád
Szent lstván király út 105.
3421

Tisztelt Polgármester Úr!

MezőnYárád KÖzség HelYi ÉpítésiSzabályzatának módosítása tárgyában a telepúlésfejlesztési
koncepciórÓl, az integráIt telepÜlésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint
egyes telepÜlésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012, (Xl,8.) Korm. rendelet
38. § (2)
bek, b) pontja, valamint 9. melléklet B. pontja által biztosított jogköröm
alapján az alábbi állásfoglalást

adom:

A megkÜldÖtt véleménYezésidokumentáció alapján jelen eljárás keretei között a
Helyi ÉpítésiSzabályzat
kerÜl felÜlvizsgálatra az OTÉK 2012. augusztus 6-én hatá|yos elöírásai
alapján. A Szabályozási Terv
módosítása, területhasználat változás nem tervezett.
A Rendelet 9. sz. melléklete kötelezó adatszolgáltatást Hatóságom részérenem ír elő.
Fentiek alaPján MezőnYárád Község Helyi Építési
Szabályzatának egyszerűsített véleményezési
eljárásban tervezett módosításait közegészségügyi szempontból elfogadom.
Miskolc, 2016. októb
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Tisztelettel:
Demeter Ervin kormánymegbí
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Nemzeti Média- és Hírköztési Hatóság
ítlliskolci Hatósági lroda

!]<tatósám: cM/30426-2/2016.

Tárgn

Mezőnyárád község He}i ÉpítésiSza-

bályzat m ód osításá na k vé e m é ny ez€
Se
Bajtainé dr. Réthy Zsőfia
(46) 555-523
rethy.zsofia@nmhh.hu
l

ügintéző:
TeI.:

E-mail:
Hiv. sz.:

97o-3/2ot6/2oL6,

Mezónyá rád Község Ön kormá nyrzata

Mezónyárád

Szent lstván király út 1O5.

342t
Tisztelt Polgármester Ur!

A Nemzeti Média- és Hír,közlési Hatóság Hivatala Mezőnyárád Község Hetyr ÉpítesiSzabá§rratának
módosítását megvizsgálta és megállapította, hog az nem tartalmazhírközlési szakági anyagot, így
azt nem áll módjában véleményezni.
Miskolc, 2076. október 18.
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Tárgy: Mezőnyárád TrT módosítása

B-3l201 6

Ügyintéző: Madácsi Henrietta

Hiv. szám: 970-312016..

Ügyintézőjük: Ujvári Andor mb. főép.
Melléklet:

Mezőny árád Község Ön kormányzata

Mezőnvárád
Szent lstván király út 105.
3421

Mezőnyárád Község Önkormány zata

a hatályos településrendezési eszközeinek módosítását

tervezi,

melyet ,,a településfejIesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekról" szóló
31412012. (Xl. 8,) Korm. rendelet 41, §-a alapján egyszerűsíiett eljárási szakaszra bocsátott,

A módosítási szándékokat a 970-312016, ü9yiratszámú megkeresó levelük tarlalmazza.

A

településrendezési terv tervezett módosítása során csupán a helyi építésiszabályzat teljes
felülvizsgólatára kerUl sor, terület felhasználási és övezeti módosítást nem terveznek a
településrendezési eszközökben,
Tárgyi Ögyaen

az atábbiakat javasotjuk f,igyelembe venni:

Természet- és táivédelmi szempontbóI

A

tervezett módosítások országos 1elentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem
érintenek, a tervezési területeken védett vagy védendó természeti és/vagy táji érték,egyedi tájérték

jeieriiéiérói ninüs iucitliillrsu,ti,i, ezáti iviuzórryár,ar.j itoz§t;§'rercp;ióslctuezési
módosításaival szemben természetvédelmi szempontból kifogást nem emelünk.

iel

vúrlei. iervezijii

Levegőtisztasáq- és zaivédelmi szernpontból
Tárgyi ügyben szerepló ,,Mezőnyárád" község település rendezési eszközeinek (HÉSZ) módosítását a
306/2010, (Xll; 23.) Kormányrendelet, a 28412007, (X. 29.) Kormányrendelet, és a 27l200B^ (Xll, 3.)
KvVM-EüM együttes rendelet betartása mellett zaj- és levegótisztaság-védelmi szempontból nem
kifogásoljuk.

Fö|dtani közeo védelme szemnontiából

A környezeti elemek minóségének megóvása érdekében a településrendezéssel érintett területeken
csak olyan építmények,illetve azokhoz larlozó létesítmények,tevékenysé9ekmegvalósítása,
Környezetvédelmi

és Természetvédelmi Fűosztúly

3530 l/iskolc, Mindszent tár4, Telefon: (3646) 5'l7-300 Fax: (36-46) 517,399

üzemeltetése engedélyezhető, amelyek ellenórzött körülmények közötti működtetése hosszú távon sem
veszélyezteti a földtani közeg jó állapotának, továbbá az általános normatív emberí elvárások és a
vonatkozó hatályos jogszabályokban megfogalmazott környezeti célkitűzések teljesülését.

Hul|adékqazdálkodási szem pontból

Mezőnyárád Község Önkormányzata által benyújtott, Mezőnyárád Település Településrendezési
tervének módosítására vonatkozó kérelmét hulladékgazdálkodási szempontból nem kifogásoljuk.

Ezúton jelezzük, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2l20Q5, (l, 11.)

Korm. rendelet 1" § (3) bekezdése szerint környezetvédelmi, természet- és tá.jvédelmi szempontból a
tervezési területekre nem tartjuk szükségesnek környezeti vizsgálat készítését.

a

fiqvelmet, hogy amennyiben olyan tevékenységvégzésevagy létesítménykialakítása
tervezett, mely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 31412005. (Xll, 25,) Korm. rendelet 1-3. számú mellékleteiben nevesített, akkor e rendelet
1 § (3) bekezdésében foglaltak azirányadóak.
Felhíviuk

Jelen véleménya további engedélyezésieljárások, szakhatósági állásfoglalások során nem tekintheiő
ráutaló magatartásnak!

Miskolc, 2016. október 25"

Derneter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
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1.

számú példány

Mezőny árád Község Onkormányzata

3421 Mezőnyárád
Szent István király u. 105.

Tárgy: Mezőnyfuád község helyi építésiszabályzatának

módosítása

véleményezésiszakasz

Tisztelt Cím!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alibbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédségnemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételtnem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az

integrált
egyes
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
településrendezési sajátos jogintézményekről szőlő 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 17. pontjában megjelölt áIlamigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáről és védelméről szőlő 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjara.

valamint

Budapest, 2016. október 14.

Tisztelettel:

Dr. Simicskó István

Magyarors zág honv édelmi minisztere

nevében és megbízásából
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honvédelmi ható sági o sztáIyu ezető
Készült: 2 példtinyban

Egy példány: l lap
Ügyintéző (tel/fa,r): Ott Gábor alezredes (tel +36 (1) 236-5192; HM 022-26-107; fax +36 (1)237-5557)
l. sz. pld.: Címzett
Kapják:
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BOR§OD4,BAUr-ZEMPLÉ N

KonptÁNyHlvATAL

lktatószám:

Ügyintézó:

Tárgy: Mezónyárád HÉSZ módosítása

1025112016,

Hiv.

Nagy Hajnalka

sz:

970-312016.

Bárdos József Szabolcs Polgármester Úr
részére
Mezőnyárád Község Önkormányzata
Mezónvárád
Szent lstván király út 105.

3421

Tisztelt Polgármester

Ú r!

Hivatkozott számon, Mezónyárád község Településrendezési Tervének módosítása tárgyában
megküldött dokumentációt fóldvédelmi szempontból megvizsgáltam, és a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekról szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 41. § (3)
bekezdésben biztosított jogköröm alapján az alábbi szakmai véleményt adom:
A véleményezésremegküldött dokumentáció a Helyi ÉpítésiSzabályzat módosítására vonatkozik, amely
ellen fóldvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A

Borsod-Abaúj-ZemplénMegyei Kormányhivatal Földhivatali Fóosztálya
további szakaszában nem kíván részt venni.

M i s k o l c, 2016. október 15.

a

véleményezésieljárás

Tisztelettel:
Demeter Ervi n kormánymegbízott

dr. Bddnár Norbert

Fö|dhivatal

F

osztály

3525 Miskolc Vo|ogda utca 4, Te|efon (+36 46) 504 020 Fax: (+36 46) 504 O35 E-rnal
Hon|apI borsod,foldhivatal hu

nr skolc_nl@takarnet,

hu
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MIsKoLcl JÁnÁst HIvATALA

Tárgy: Mezőnyárád Község Helyi

lktatószám : go-osolÉH t27 42-2t201 6.
Ügyintéző: Bedó Zsuzsa / Kovács Ferenc
Telefon : 06-46-508-927
E-mail: epitesugy. miskolc@borsod.9ov. h u

Építési

szabályzata módos ításának véleményezése

Hivatkozási szám : 930-31201612016.

Mezőnyárád Község Onkormányzat Polgármestere
Bárdos József Szabolcs po!gármester részére
3421Mezőnvárád
Szent lstván király út 105.

Tisztelt Polgármester Ur!

A

számú megkeresésére hivatkozással, Mezónyárád Község Helyi Építési
szabályzata modosításának elókészítésében,es az egyeztetési efáiásban a Borsod-Abaúj"Zempién
Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Épitésügyiés Örökségvédelmi Osziály részéről részt
930-g1201612016,

kívánok venni, a véleményezésidokumentációt elektronikus adathordozón kérem megküldeni.

Mezőnyárád Község Helyi Építésiszabályzata móclosításának felülvizsgálatához a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezósi eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekrő| szóló 31412012.(Xl.8.) Kormány rendelet (R.) 41. §
(2) bekezdései alapján az alábbi véleménytadom:

A

kulturális örökség védelmérőlszóló 20O| évi LXIV. törveny (Kötv.) B5/A. § (1) bekezdése alapján
örökségvédeImi hatástanulmánvt kell készíteni a település fejlesztési koncepciójának kidolgozása
során. Amennviben a fejlesztési koncepció készítésekornem készült, vagy a rendezés alá vont területre
nincs örökségvédelmi hatástanu|mány, vagy van, de az tíz évnélréoebbi, akkor azt a rendezés alá vont
területre el kell készíteni.Nem kell örókségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha az építettkörnyezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV|ll. törvény 8 § (2) bekezdése szerinti véleményezési

e|járásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye szerint
örökségvédelmi szempontból nem érintett.

a

rendezés alá vont terület

,,a régészeti örökség és a múemléki
értékvédelmével kapcsolatos szabályokról" szóló 39/2015. (lll. 11.) Korm, rendelet tartalmaz.

A hatástanulmánnyal kapcsolatban részletes iránymutatást

készítendő hatástanulmánynak az építettörökségi elemekre (műemlékekre és helyi védettségű
ingatlanokra), és a régészetiörökségi elemekre egyaránt ki kell térnie. A hatástanulmánynak az épített
örökség vonatkozásában fel kell tárnia és részletesen elemezve be kell mutatnia azokat a településen
található építészetiemlékeket (épületeket, építményeket,műtárgyakat) amelyek a település

A

tlpítésügyi és Örokségvédelmi Osztály

3530 Miskolc, Rákóczi u.

1'l .

Telefon: (36-46) 508 927

és amelyeket a település közössége saját identitásának
megőrzése szempontjából fontosnak tart megórizni. Ebból az építészetikörból kerülhetnek ki a
hagyományos építészetiarculatát tükrözik

későbbiekben a helyi- illetve az országos védelemre méltó emlékek.

A

hatástanulmánynak nevéból

is eredóen elódlegesen azokat a hatásokat kell elemeznie, ahol

a

rendezési terv változtatásokat irányoz elő. Bizonyítani kell, hogy a tervezett fejlesztések, illetve
szabályozás nem veszélyezteti a kulturális örökség és a védendő értékekjövójét, bizt9sított a
településszerkezet, a településkép és az egyedi értékek hagyományának, valamint a régészetiértékek
védelme. A vizsgálatokban, a szerkezeti -, és szabályozási tervlapokon a védendö építészetiemlékeket
és a régészeti lelóhelyeket (régészeti érdekű területeket)jelölni szükséges. A he|yi építésiszabályzathoz
függelékben csatolandó az ismert régészeti lelőhelyek, a védendő területek, építményekjegyzéke. A
jegyzéknek az azonosításra alkalmas adatokat (utca, házszám, helyrajzi szám, határleírás, egYéb
konkrétumok - a védett értékmegnevezése) tarta|maznia kell.

Ezzel kapcsotatban tájékoztatom, hogy a régészetilelőhelyek és a műemlékileg védett ingatlanok
közhiteles hatósági nyilvántartását a Forster Gyula Nemzeti ÖrÖkségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ végzi, melynek elérhetőségei:1014 Budapest, Táncsics Mihály utca
1.;

telefon :

1

l

225 48OO; E-ma

i

I

: i nfo@fo

rsterkozpont.

h

u.

Az építészetiörökség helyi védelmének szabályait a 66/1999. (Vll1,13.) FVM rendelet állapította meg,
amely mind területi, mint egyedi értékekreegyaránt kiterjedhet. A helyi védelmet részünkrŐl a

megalkotandó rendezési terv keretei között, mint helyi építésiszabályzalot javasoljuk; ugyanakkor önállÓ
helyi védeler.nről szóló rendelet esetében is annak összhangban kell ál|nia a rendezési terv (helYi éPÍtési
szabályzat)

e lő

írása iva

l.

Felhívom továbbá figyelmét, hogy a 31412012. (X1.8.) Korm. rendelet 1, mellékletének1,14.6.7. pontja
alapján a területfelhasználás, valamint az építettkörnyezet vizsgálata során ki kell téri a műemléki
terület: történeti táj, műemléki jelentóségű terület, valamint a műemléki környezet vizsgálatára is és
ugyanezen rendelet 6. melléklet ll. részénekmegfelelően ezeket az érintett tervlapokon ábrázolni kell,

Az építésügyiigazgatásnak a Kötv. szerint

régészeti lelőhelyeken specjális feladatai vannak, így e
kórdéssel a tárgyi tervnek, illetve a helyi építésiszabályzatnak is foglalkoznia kell. A fentiekre tekintettel
a tervben meg kell jelennie annak, hogy a település már beépített és a később beépítendő területein

egyaránt tekintetbe veszi a régészeti örökség rnegőrzésében a Kötv. elóírásait. Ezek közül a
legfontosabb annak az elvnek az érvényesítése,miszerint a fóldmunkával járó beruházásokkal (így p|
építkezésekkel)az ismert régészetilelőhelyeket el kell kerülni,

Ezen előírás értelmezhetősége érdekébena tervben fel kell sorolni a település ismert régészeti
lelóhelveit és a tervlapokon ábrázolni kell kiteriedésüket. Ezek helyrajzi szám pontosságú
meghatározására és az e területekkel kapcsolatos kötelmek meghatározására - a település teljes
közigazgalási területét, kül- és belterületét érintó módon

-

a helyi építésiszabályzalban kell sort keríteni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány részekéntminimálisan a
településrendezési terv szerint belterületbe vonni megjelölt területeken, illetve a jelentősebb
kell véoezni a terület régészeti terepbeiárását a terület régégzetijelentóségének megál|apltására,
továbbá a kutatásnak ki kell terjednie a területileg illetékes miskolci Herman Ottó Múzeum Adattáraiban,

ill.

Gyűjteményeiben órzött írásos, térképiés légifotón alapuló, valamint szakirodalmi adatok

értékelésére.

Felhívom a figyelmét, hogy az alábbl adatszolgáltatás nem he|yettesíti a kötelező alátámasztő

munkarészkéntelkészítendő örökségvédelmi hatástanuImány régészetifejezetét.

Hangsúlyozottan csupántájékoztató jelleggel az alábbi adatokat közlöm: jelen ismereteink szerint a
közhiteles hatósági nyilvántartás alapján Mezónyárád Község közigazqatási területén az alábbi ismert és
nvilvántartott lelőhelvek találhatók:
település neve

Mezőnyárád

helyrajzi

szám
01

védettségjog'i
jellege

azonosító

műemléki környezet

1

163 |22926]

16100
,16101

régészetilelőhely 16447
16448

Mezőnyárád

010/3

401 33

régészetilelőhely 16098

műemléki környezet 1163 |22926l

Mezőnyárád

01017

Mezőnyárád

011

Mezőnyárád

01211

régészetilelóhely
m

ű

em léki kölífi

,16098

rc448

yezet-Tí63 122326I

régészetilelóhely 16448
régészetilelőhely 16098

Mezőnyárád

o13l1

régészetilelőhely

Mezőnyárád

013/3

régészetilelöhely

Mezőnyárád

014
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környezó, hasonló földrajzi adottságú és történelmi múltú,de intenzívebben kutatott településeken

szerzett tapasztalatok alapján biztonsággal kijelenthető, hogy a íenti lelőhely-lista hiányos. A valóságban

a tervezési területen minden bizonnyal sokkal több régészetilelőhely található, mint amennyit
sikerült felderíteni.
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Kérem, hogy a fentiekben megfogalmazottakat a iogszabályi előírásoknak megfelelően a Helyi Építési
Szabálvzatban rögzítse!

A R. 43. §

(3) bekezdése értelmében amennyiben az állami főépítészvagy az eljárásban részt vevó
államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi a fővárosi és megyei
kormányhivatalnál - a polgármester egyidejű tájékoztatása mellett - a telepUlésrendezésidöntés
jogszerűségével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás Iefolytatását.

Kérem, hogy a módosítás jóváhagyását követően a HÉSZ és SZT egységes szerkezetbe foglalt
változatát - elektronikus adathordozón - Osztályom részérea vonatkozó jogszabályi előírásnak
megfeIelően elj uttatn i szíveskedjen.
Miskolc, 20'l6. október 28.
Panyik József járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

ÍW,d^;?

orbán zsuzsanna
osztályvezető

A Bo-o8D/ÉH/2747-2l201 6. sZámú Véleményről tértivevénnyel értesülnek:
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2.

Mezőnyárád Község Önkormányzat Polgármestere
3421 Mezőnyárád, Szent lstván király út 105.
lrattár

Bükkí Nemzeti

P

ark lgazgatős ág

3304 Eger, Sánc u. 6. - Levélcím: 330l Eger, Pf.; l16.
Ig. közv,: (36) 422-700
Tel.: (36) 411-58l

Fax; (36) 4l2-79l
E-mail: titkarsag@bnpi.hu
Honlap: www.bnpi.hu

Mezőny árá d Közs ég Onkormán yzata
Bárdos József Szabolcs
polgármester

tr,tpzŐNyÁnÁp

Szent István király út 105.
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421

T árgv : Mezőny árád község

településrendezési tervének
módosítása - egyszenisített elj árás

Ügviratszám: í-889l 2 l 2OI 6.
Üwintéző: Szögedi Zsuzsanna
Hivatkozási szám: 97 0-3 12016.
Üevintézőiük Ujvari Andor
Melléklet:

Tisztelt Polgármester Úr!
Mezőnyárád, Község Önkormanyzata hatályos településrendezésieszközének (hely építési
szabályzat) módosítását tervezi, amelyet ,,a településfejlesáési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiráról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről" szőlő 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. §
(1) bekezdése értelmeb en e g/ szerűsített e gil eztetési elj árósra bocsátott.
A településrendezési célúmódosítási szandékokat a 970-312016. ügyiratszámú,
20I 6. október l2-én igazgatőságlnkhoz beérkezett megkereső leveli,ik tartalmazza.

I. A módosítás területe. tér+áia:
Helyi építésiszabályzat teljes felülvizsgá|ata. Területfelhasználási és övqzeti módosítást nem

terveznek a településrendezési eszközökben.

II. Szakmai véleménv
A) településrendezési terv módosítási javaslataira vonatkozóan:
A helyi epítésiszabáIyzatban,az építettkörnyezet védelmi előírásai"-nak törlése tervezett
(21. 22. §-ok, pl. településkep és települési karakter védelme, a településszerkezet helyi
védelmének szabályai). Amennyiben nincsen ktilönálló helyi értékvédelmirendelete a
községnek, településképvédelmi szempontok miatt átgondolásra javasoljuk a fenti

,

paragrafusok teljes törlését.

A

szabályozási terv nem tartalmazza az országos ökológiai hálőzat - ökológiai folyosó
övezetéhez taftoző elemeit. A szabályozási tew kiegészítéseszükséges a települési
önkormanyzat részéremegktildött l-6421212015. ügyiratszimtú,2015.július 3-ai keltezésű
előzetestájékoztatásunk,adatszolgáltatásunkaIapjan.
A helyi epítésiszabályzat módosításaival szemben táj- és természetvédelmi szempontból
nem emelünk kifogást.

2

B) Az alátámasztó munkarészekre vonatkozóan:
a biológiai aktivitásérték számitásáről szóló
Biológiai aktivitásérték számitás készítésére
912007. (IV.3.) OTM rendelet szerint nem volt szükség.
Az ,,egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról" szóló 212005. (I. 1 1 .) Korm.
rendelet 1. § (3) bekezdése alaplán táj- és természetvédelmi szempontból környezeti
értékeléskészítésenem szükséges.

A 3l4l20l2. (XI.

8.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése értelméhenaz elfogadott

Eger,20l6. október

15.

településrendezési tervet szíveskedjenek igazgatóságunk részéremegküldeni. Amennyiben
lehetséges, kédük, hogy a részünkre megkiildött tervdokumentáció tartalmazza a helyi építósi
szabáIyzatot,
szabáIyzat módosítása esetén az egységes szerkezetbe foglalt helyi építésí
valamint a vonatkozó módosított településrendezési eszközöket is.
A 7Il20I5. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapjarl a településrendezési terv
egyeztetési-véleményezésieljárásuban a továbbiakban is részt kívánunk venni.
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Kapják:
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Cimzett

2.Borsod-Abaűj-Zemp|énMegyeiKormárryhivatalKőmyezetvédelmi

levél
e-mail

és Természetvédelmi Főosztálya

(eszakmagyaro r szagi@zoldhatosag.hu, bajzaí@emlkofe.kr.vm.hu)

3. Török

4.Irattár

Hunor Attila

őrkerüIetvezető

e-mail
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-

Ab aíj- Z ernplén Megyei Onkormá nyzat Hivatala

r,óÉpírÉszÉTőL

3525 MISKOLC, Városháztér I.
Telefon: (46) 517-746
e-mail: foepitesz@hivatal.baz.hu

Tárgy: Mezőny írád Község településrendezési

Ikt.sz.: tr-810-1/2015

eszközeinek módosítása
ÜgJlintézőjük: Ujvári Andor mb. fciépítész
Iktatószdmuk: 97 0/20 l 6

Bárdos József Szabolcs
polgármester

ád l(özséo on korm án vzata
342I Mezőnyárád, Szent István király út 105.
őnv ár

Tisztelt Polgármester Ur!

Köszönettel

vettem
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alszámon Mezőnyárád Község településrendezési eszközeinek

módosításával kapcsolatos előzetes megkeresésót.

A

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközölcről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 3l4/2012. (n.8.) Korm. rendelet (továbbiakban j]4/2012.Korm.r.) 41. § (2) c) pontja
alapján a Borsod-Ab aűj-Ze.rnplén Megyei Önkormányzat csak a településszerkezeti terv
készítése,vagy módosítása esetén jogosult a véleményezésieljárásban részt venni.

Jelen tervezett módosítás

a

HÉSZ-re vonatkozik, így illetékesség hiányában szakmai

véleményt nem adunk ki.

Miskolc, 2016. oktőber 24.
Tisztelettel:

Erről értesülnek:
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Acímzetí

kattár

