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Tisztelt Polgátrmester Ur!
ltJlezőnyárád község Öi-rkormányzala a hatáiyos településrerlcjezési eszkózök (helyi építésiszabályzat)
felülvizsgálatát, hatályos jogszabályoknak való rnegfeleltetését határozta el. E célból elkészíttette a

Régió Városépítészetiés MűemlékiTervező Kft. meglbízásával, Klein György vezető településtervezővel

(TT-1-05-0070, TR-1-05-0070) a településrendezési eszközök módosító dokumentációját. A
településfejlesztési koncepcióról, az integrált teleprilésfejlesáési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezésisajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl. 8.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: TR,) 40. §-a értelrnében a dokumentációt megküldte végső szakmai
véleményezésre.

l, n uóoosírÁs renülsrel.

remÁl
Mezőnyárád község közigazgatási területére vonatkozóan

a HÉSzfelülvizsgálata

jogszabály

harmonizáció érdekében(1412016, (V. 18.) ök. határozat).

Il. MEGKULDqTT DoKUMENTAclo TARTALMA
A településrendézésiterv-módosítás jóváhagyandó munkarészei, valamint az alátámasztó munkarészek,
vélemények, lezárő határozatok elektronikus adathorrjozón (CD-n).

lll. szAKMAlVELEMENY
1. A módosítáqi iavaslat előkészítésérevonatkozóan:
és az építésüggyelösszefüggŐ szakmagyakorlási
1.,1. A tervezós.i, munkát az építésúgyi
tevékenységekről szóló 266t2o13. (Vll, 11.) Korm. rendeletben szabályozottak szerinti
településtervezó - K|ein György vezető településtervezó (TT-1-05-0070, TR-1-05-0070) - végezte.

3

Építésügyi,Hatósági, oktatási és Törvényességi Felügyeieti Főosztály Építésügyiosztály
525 M iskolc, Városlráz tér 1 . Telefon: (36-46) 512-97 | e-rnail: allarni.fbepitesz@bórsod,gov.lru

1.2

A

í.3.

A

2

módosított telePÜlésrendezési eszközök
véleményezésieljárás lefolytatásra került.

készítésesorán

a TR.

41. §_a szerint előírt

Polgármester a véleményeltérésektisztázására a TR.39. § (1) bekezdése szerinti egyeztető
tárgyalás Összehívását nem tartotta szükségesnek. A TR. 39. (2) bekezdése szerint a beérkezett
§
véleménYek elfogadásáról 58t2O16, (Xll. 6.) számon az önkorm ányzat képviselő-testülete
határozatot hozott.

2,

A tervezési területre vonatkozóan a

2.1,

terület-felhasználási és övezeti szabályozási javaslatok a
telePÜlésszabályozásjó szakmai alapját biztosítják illetve az összhang biztosított.
2.2. dokumentáció kidolgozottsága megfelelő
^

ÖSSZEFOGLALÁS
Előzőek alaPján Mezőnyárád község módosított helyi építésiszabályzatának képvise|ő-testü|eti

lV.

jóváhagyása ellen nem emelek kifogást.

V. ToVABBI ELJÁRÁS
(1) A településrendezési eszköz legkorábban:

b)

az egyszerűsített eljárás esetén a településrendezési eszköz (2) bekezdés szerinti közlését követő

5. napon, de leghamarabb azelfogadástól számított .l5,

A

napon,

lép hatályba.

Polgármester a telepÜlésrendezési eszközt - az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt
-a
képvise!Ő-testÜleti dÖntést kÖvető 15 napon betül megküldi az állami főépítészihatáskórében
eljáró
fővárosi és megYei kormányhivatalnak és az eljárásban részt vevő összes államigazgatási
szervnek,
vagY az elektronikus Úton hitelesített dokumentumok elérésétbiztosítva 15 napon
belül értesítiazállami
foéPÍtészihatáskÖrében eljáró fÖvárosi és megyei kormányhivatalt és az eljárásban
részt vévó összes
államigazgatási szervet an nak elérési le hetóségéről.
(3)AmennYiben az állami főéPítészihatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
vagy az
eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul
kezdeményezi a
(2)

fóvárosi

és megYei

kormányhivatalnál

a

pcllgármester egyidejű tájékoztatása

mellett

településrendezési döntés jogszerűsé9ével kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását.

(4)

A

Polgármester gondoskodik

nyilvánosságáról.

Miskolc,

201 6.

december

1

a

településrendezési eszköz Étv.g.

§

a

(a) bekezdése szerinti

5.

osztályvezető
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