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Mezőnyuád község önkormanyzat Képviselő-testületének a 2016. december 6-i Üléséről

készült jegyzőkönyvből.

Tarev: Településrendezési eszközök módosítása, véleményezési eljárásánaklezétrása

Mezőnyánád község Önkormányzat Képviselő-testülete az e|őteqesáést megtargyalta és az

alábbi döntést hoáa:

A helyi Epítési Szabályzatmódosítása véleményezési eljárásanál a véleményeket és a tervezői

válaszokat (lásd. 1 . szaáműmelléklet) elfogadja, a véleményezésí eljárást|ezéqa.

Felelős: Bárdos József Szabolcs polgármester

Hataridő: azonnal.

Bárdos József Szabolcs sk.

polgármester

Várnai Róbert sk.

jegyző
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, 1. sz. melléklet

Mezőnyárád Község TRT módosítás - véteményezési eljárás összefoglatása

6.

8.

szERv vÉLEMÉNY TERVEZóI VAtAsz
B.-A.-Z. MKH Epítésügyi, Hatósági, Okatási

és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
3525 Miskolc, Városház tér 1.

allami.foepitesz@ borsod.gov.hu
BOD l0lh225-2l2016 - Szunyoghné Zs,

Javasolja megielölni, hogy a,,régi" OTÉK
szerint készül a módosítás,
Tovább lehet egyszerűsíteni, amit OTÉK
szabályoz, ott elég hivatkozni.
Védelmi erdőterületen épületet elhelyez-
ni nem lehet, ezt iavítani kell.

Javítottuk.

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Főosztály

3530 Miskolc, Mindszent tér 4.

eszakma gya rorszagi@zóld hatosag.hu
BO / 16/ I6IL8-3t2Ot6 - Madácsi Henrietta

Természet és tájvédelmi, levegőtisztaság
és zajvédelmi, hulladékgazdálkodási
szempontból kifogást nem emel. Földtani
közeg védelme érdekében a környezeti
célkitűzéseket biztosíta ni kell,

Tudomásul vettük.

Bükki Nemzeti Park lgazgatósága
3304 Eger, Sánc u. 6.

titkarsag@ bnpi.hu
|-889/2l2016 - Szögedi Zsuzsanna

Az épített környezet védelmére vonatko-
zó előírások törlését javasolja újragondol-
ni, amennyiben nincs külön erre rende-
let.

Az országos ökológiai folyosó kiegészíté-
se szükséges a szabályozási terven adat-
szolgáltatása szerint.
BAÉ és környezeti értékelés készítése
nem szükséges. Táj- és természeWédelmi
szempontból nem emel kifoeást.

Az új előírások szerinti
tervek készítésekor fog
érvényesülni.

Az új előírások szerinti
tervek készítésekor fog
érvényesülni.
Tudomásul vettük.

Eszak-Mágya rországi Vízügyi lgazgatóság
3527 Miskolc, Vörösmarty u. 77.

emvizig@emvizig.hu
Ézors-gogo-oo 4/2oL6 - Földesi Katalin

Mezőnyárád nagyvízi mederrel nem érin-
tett, de belvízzel részben veszélyeztetett.
Éuvlze vízrajzi állomást nem üzemeltet,
2 felszín alatti vízhasználatot tart nyílván.
Hidrogeológiai védőidom nem érintett.
A követelmények betartása esetén nem
emel kifoeást.

Tudomásul vettük.

B.-A.-Z. M. Katasztrófavédelmi lgazgatóság
3501 Miskotc, Pf, 18.

borsod.titkarsag@ katved.gov. hu

borsod.vizugy@ kawed.gov. hu

35500/10117-U2016 - Czesznak László

A módosítást nem kifogásolja.
Az általános érvényű követelményeit
fenntartja.

Tudomásul vettük.

B,-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztá ly

3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

titka rsag.borsod@em r.antsz.hu
BOl15/2608-212016 - Suránvi Judit

A módosításokat közegészségügyi szem-
pontból elfogadja.

Tudomásul vettük.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ
1389 Budapes! Pf. 102.

office@nkh.gov.hu
UV H / U H / t342 / L / 2OL6 - Sziksza i Ta má s

Észrevételt nem tesz. A HÉSZ módosítás
elfogadását támogatja.

Tudomásul vettük.

Légügyi Hivatal
1675 Budapest,Pí.4I.

ugvfelszolealat,Ii@ n kh.sov.hu

Véleményezési eljárás során írásbeli vá-
laszt nem küldött.

Kifogást nem emelő vé-
leményezőnek tekint-
luK.

B.-A.-Z. MKH Műszaki Engedélyezési és Fo-
gyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési O.

3501 Miskolc, Pf, 369,

vezeto-borsod@ nkh.Bov,hu

Véleményezési eljárás során írásbeli vá-
laszt nem küldött.

Kifogást nem emelő vé-
leményezőnek tekint-
jük.

Forster Gyula Központ
1535 Budapest t., Pí. 727.

i nfo@forsterkozpont. hu

Véleményezési eljárás során írásbeli vá-
laszt nem küldött.

Kifogást nem emelő vé-
leményezőnek tekint-
lUl(.

B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Miskolci
Járási Hivatala

3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.

epitesugy. miskolc@ miskolc. borsod.gov.h u

Bo -o8D lÉH l 27 42-z l 2oL5 - Bedő Zsuzsa

Örökségvédelmi hatástanulmányt kell ké-

szíteni, A jelentősebb TFH váltások terü-
letére régészeti terepbejárást kell végez-
tetni.

Jelenleg a HESZ törvé-
nyességi felülvizsgálata
folyik, az SZT nem mó-
dosul, TFH változás
nem történik.
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B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Fóosztály

3525 Miskolc, Vologda u. 4.

m iskolc_m @ta karnet.hu
L0257l2076 - Nagv Haina lka

A HÉSZ módosítását fö|dvédelmi szem-
pontból nem kifogásolja.

Tudomásul vettük,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhiva-
tal Földmúvelésügyi és Erdőgazdálkodási Fő-

osztály
3526 Miskolc, Blaskovics L. u, 24.

fold muvelesugy-erdeszet@ borsod.gov, hu

BOG/01/554-3/2016 - Török Tamás

Egyetért a kettős szabályozás elkerülése
érdekében tett módosításokkal. Felhívja
a figyelmet az EW. előírásaira.
Mezőnyárád igazgatási területén gazda-

sági rendeltetésű erdő is van.

Tudomásul vettük.

Az új előírások szerinti
tervek készítésekor ke-

rül sor az erdőterületek
felülvizssá latára.

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Fóo.
1885 Budapest, Pf.25.

hatosa gihivata l@ hm,gov, hu
L66O l LLO/7325-I/ zOrc, Dr. Simicskó l.

Észrevételt nem tesz. Tudomásul vettük.

B.-A.-Z, Megyei Rendőr-főkapitányság
3501 Miskolc, ff.: 161

borsodm rfk@borsod.police.hu

Véleményezési eljárás során írásbeli vá-
laszt nem küldött.

Kifogást nem emelő vé-
leményezőnek tekint-
iük.

B.-A.-Z, Megyei KH Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osz-
tály

3501 Miskolc, Pf. 31.
mbk@mbfh.hu

Véleményezési eljárás során írásbeli vá-
laszt nem küldött.

Kifogást nem emelő vé-
leményezőnek tekint-
jük.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
3529 Miskolc, Csabai kapu 17.

rethy.zsofia@nmhh,hu
CM l 30426-2/20 16 - Baitainé

Nem tartalmaz hírközlési szakági anya-
got, ezért nem áll módjában véleményez-
ni,

A módosítás a HÉSZ

törvényességi felülvizs-
gálatára vonatkozik,

B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1.

foepitesz@ hivatal. baz.hu.
l1-810-1/2015 - Szunvosh László

llletékesség hiányában észrevételt nem
tesz.

Tudomásul vettük.

PH

hitelesítő




