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Tájékoztatonr. ho_ey Ú;kigyOs Város településrendezési tervének 4. számtt módosításával
kapcsolatban a: építettkörnyezeí alakítását,cl és védelméről szőlő t997. évi LXXI/Iil. törvény

9. §-a, l'alamint a

településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepütésfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközi)kről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekrőÍ'-§Zőló 314i2012. (XI 8.) Korni, renclelet {tc,,.ábbial:ban F-encelet) 9.
melléklet 5., 6. és 7. sora alapján, az alábbi szakvéleményt adom.

A

településrendezési eszközök módosítása során tűzvédelmi szempontbőI az Országos
TÍÍ:'édelmiS:ubtily:atról szóló 54/2014. (ru.5.) BM rendelet VI. fejezetben meghatározott
tíÍ:tejedésielleni védelem, a VIL fejezetben meghatározott, a rendeltetéstől íüsső létesítési
kŐ'etelmények, IX. fejezetben meghatározott, a tűzoltó egységek beavatkozását biztosító
kő,etelnlényekre vonatkoző előírásokat kell szem előtt tartani.

Iparbiztonsági szempontból tájékoztatom. hogy amennyiben a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 21912011. (X.20.) Korm. rendelet (a
továbbiakban Kotm. rendelet) szerint, amennyiben a módosítással érintett területen, illetve
annak környezetében várhatő akatasztróf-avédelemről és ahozzákapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 201I. évi CXXVIII. törvény IY. feiezetének, valamint a Korm. rendelet
hatálya alátartoző egyéb veszélyes ij.zem megjelenése is, úgy a Korm. rendelet 28-29. §-ban
foglaltakat a településrendezési terv készítésekorfigyelembe kell venni.

Polgári védelmi szempontból a fejles ztések során az alábbiakra kell kiemelt figyelmet
fordítani:

.

Újtigyós Város a 234l2OI1 (XI. 10.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: R2) 22§ (I-3),
valamint 24§ (2) bekezdése alaplán II. katasztrófavédelmi osztályba sorolt település.
Amennyiben a településen a jövőben végbemenő fejlesztések a település
veszélyeztetettségi besorolását befolyásolj ák, így ezt figyelembe kell venni a R2. 21§ (2)
b

ekezdése alapj án vé grehaj tott felülviz

s

gál at során.

l
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Amennyiben a csapadékvíz elvezető rendszer módosítására, bővítéséreis sor kerül, azokat
a település vízkfu elhárítási terveiben is át kell vezetni. Továbbá a csapadékvíz elvezető
csatornák kialakítási munkálatainak alkalmával folyamatosan gondoskodni kell az éintett
területről történő csapadékvízelvezetésrőI, avízkár elhárítási terveknek megfelelően.

Amennyiben az énntett ingatlanok beépítettségenövekszik, figyelembe kell venni, hogy
az ingatlanról elvezetett (megnövekedett mennyiségú)csapadékvíz a befogadó
belvízelvezető rendszert nem terheli-e túl.

A megküldött

dokumentumokat áttanulmányoztam és azzal kapcsolatosan vízüg},i. illetőleg
vízvédelmiszempontből az alábbí észrevételeketteszem:

Általános érvényűelőírások:

o I

területen folyatott tevékenység nem okozhatja a felszíni, vagy felszín alatti vizek
szennyeződését.

o Az
.

ingatlanok beépítésreszánt területén a burkolt felületekre hulló csapadékviz
megfelelő módú elvezetéséről, szükség szerinti tl,sztításáről gondoskodni kell. Felszíni
v ízelv ezető c s atomába csak tiszta c sapa dékvíz v ezethető.

meglévő vízilétesítményépítése,átépítése,vagy bontása csak vizjogi létesítési
engedély alapj án törlénhet.

Felszíni vlzet, vízilétesítménltnem érint.
Felszíni vizet, vízilétesítménytnem érint.
Régi bányagödröt

o A

érint,

tó átépítéséhez,rendezéséhez az I. fokú viziigyi hatóság által kiadott vizjogi

létesítésiengedély szükséges.

Felszín alatti vízv édelmi szempontból
o § területen folytatni kívánt bármilyen tevékenységsorán úgy kell eljárni, hogy a
felszín alatti vizek, illetve víztestek állapota ne romoljon.
A felszíni és a felszín alatti vizek jő áIlapotának megőrzése érdekében a megelőző
:

intézkedéseket már a tervezés során vegyék figyelembe.
ÚlkigyOs település a felszín alatti vizek szempontj áből érzékenyterületen levő
települések besorolásáról szóló 2712004, (XII. 25.) KvVM rendelet szerint fokozottan
érzékenyterületen helyezkedik e|, A településen az egyes területek érzékenységi
besorolásál a http_://ivw]rv,kvvm,hu/szaknrai/karrrrentes/erzekeny/erzekeny:irrdex.htm
oldalon elérhető, a felszín alatti vizek védelmérőlszőIő 21912004. (VII. 21.) Korm.
rendelet 7. § (4) bekezdésénalapuló érzékenységitérképtartalmazza

el a települési vizbázis, illetve a
regionális ivővizellátő rendszer újkígyósi vizbázisa. A közeljövőben kijelölésre kerül a
vizbíuisok védőidoma, védőterülete. A védőterületeken, illetve a védőidom felszíni
vetületének területein be kell tartani a vizbézisok, a távlati vizbázisok, valamint az
ivővízellátást szolgáló vízilétesítményekvédelméről sző|ő, módosított I23l1997. (YII.
1 8.) Korm. rendeletben előírtakat.
Továbbá az esetlegesen létesítendő új kutakat úgy kell tewezni, hogy a már meglévŐ,
vagy vízjogi létesítésiengedéllyel rendelkező kutak együttes üzemeltetése esetén ugyanazon üzemi vizszinthez tartoző - kialakulő vizhozamcsökkenés mértékene
ÚjkigyOs közigazgatási területén helyezkedik

7

haladja meg az eredeti, üzemszerűen kitermelbető vízhozam 10%-át. A távolság
elfogadható mértékénekmeghatározásánál figyelembe kell venni a helyi adottságokat,
a vizhozam csökkenését, a vizszintben, nyomásviszonyokban, vízminőségben és
ízhőmérsékletb en bekövetkezett

változásokat.
A területen follatni kívánt bármilyen tevékenységsorán úgy kell eljárni, hogy a
felszín alatti vizek, illetve víztestek állapota ne romoljon.
A felszíni és a felszín alatti vizek jó állapotának megőrzése érdekében a megelőző
intézkedéseket már a tervezés soriin vegyék figyelembe.
v

A fentiek figyelembe vételévela TESZK módosítása ellen kifogást nem emelek.

A

véleményezésieljárás további szakaszában is részt kívánok venni. Az eIjárás további
szakaszában a véleményeztetésrebocsátott dokumentációkat elektronikus adathordozón

kérem.

Békéscsaba, 20I6.június 23.
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4. sz. módosítás

_

előzetes tá$ékoztatási szakasz

Tisztelt Cím!
megvizsgáItattarn és azzal
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
a honvédelem érdekeit
A fenti hivatkozási számon érkezettdokumentációban foglaltak
védelmi feladatai végrehajtása
nem érintik, a Magyar Honvédségnemzeti és szövetségi
nem teszek,
biztosított, ezért azu'ÚU* foglaltakklal kapcsolatban külön észrevételt
nem kívánok részt venni,
Tájékoztatom, hogy a további véleményezési ellárásban

aZ integrá_lt
Jeien állásfoglalást, mint a településfejlesztesi koncepcióról,valamint
egyes

eszközökről,
településfejlesztési stratégiaról és a teleptilésrendezési
(XI, 8,) Korm, rendelet 9, sz,
31412012,
településrendezési sajátos jogintézményekről szőIő
adtamki, figyelemme| az épített
mellékletének17. porrt3auunLegielölt a||a^igargatási szerv
törvény 7, § (2) m) pontjára,
kömyezet alakításaról ós védehéről szóló sól.Z.iLXXVIII.
Budapest, 2016.június 1 7.
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Tisáelt Polgármester Úr!
ÚjkígyOs Város településrendezési eszközei módosítására vonatkozó egyeztetési eljárás előzetes
tájékoáatási szakaszában 2016, június 3-án hivatalomhoz érkezett megkeresését a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesáési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézménvekról szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet
(továbbiakb_an: R.) 37. § (4) bekezdés b) pon$á;ran foglaltak szerint áttekintettem és - az arra nyitva
álló határidón belül

- az

alábbiakat közlöm.

A településrendezési eszközök

1. a 658

2,
3.

módosításának tárgya:

hrsz-ú földrészlet területe Lf-3 besorolású építésiövezetből Lf-2 besorolású építési

övezetbe kerül;

a 2096 hrsz-ú - kettő különbözó

építésiövezetbe tartozó - ingatlan teljes területe a Vt-2 jelű
építésiövezetbe kerül besorolásra;
a 153311 hrsz-ú íöldrészlet területe V-1 jelű, vízgazdálkodási övezetből K jelű, különleges beépítésrenem szánt - területbe lesz besorolva.

A R.9. §

(4) és 11. § (4) bekezdése értelmé;ben telepü!ésrendezési eszközök módosítasához
megalapozó vizsgálatot és alátámasáó javaslatot kell készíteni. A R. alapján, annak megfelelően
már korábban elkészült megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot a változásokra tekintettel
aktualizálni kelI.

Az R. 33. § (1) bekezdése szerint településszerkezeti terv és helyiépítésiszabályzal egyszerre történő
készítéseesetén egyeztetési eljárásuk történhet párhuzamosan, külön-külön vagy egy eljárásban, de a
településszerkezeti terv elfogadásáról szóló döntés meg kell, hogy előzze a helyi építésiszabályzat
elfogadását. A településszerkezeti terv a településfejlesztési koncepcióval tartalmi összhangban kell
álljon.

Építésügyi,Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály ÉpítésügyiOsztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Telcfon: (+36 66) 6Z2-0a0 Fax: (+36 66l, 622-001
Email: vezeto@bekes.gorr.hu Honlap: www,bekeskh,hu

szabályozási tervet a településszerkezeli tervvel összhangban, az állami
ingatlan-nyilvántartási alaptérképhiteles másolatának felhasználásával kell elkészíteni-A terveken
az állami alapadatok felhasználásával".
fel kell tüntetni:

Az R. 13.5:" .r"r'nt a
"Készült

településrendezési eszközök készítésesorán a 2014, január 1től hatályos módosításokkal egYÜtt
érvényesországos Területrendezési TeMől szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT),
valamint Békésmegye területrendezési tervéről szóló 15l2OO5. (X 7.) KT rendelet (továbbiakban:

A

Az R.3. számú melléklet 12. sora szerint az
alátámasztó munkarészben - lehetőleg térképpelés leírással (számítás) - kell igazolni a
BmTrT) előírásait kötelezően érvényesítenikell,

területrendezési tervek és a telepütésszerkezeti terv összhangját-

Az oTrT 12lA. § (1) bekezdése értelmében az oTrT 12. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt térségi
övezetek által érintett területek kiterjedését ir kiemelt térségiés megyei területrendezési tervek,
valamint a településrendezési tervek készítésesorán az országos, a kiemelt térségiés a megYei
övezetek területi érintettségévelkapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek kÖréről
és az eljárás részletes szabályairól szóló282t2009, (Xll. í1.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Korm.
rendelet) szabályozottak szerint

le kell határolni a településrendezési eszközÖk készítésevagY

módosítása során,

Az R. 45. § (2) bekezdése szerint a2012. december 31-én hatályban lévő településrendezésieszkÖzÖk
2016. december 31-ig történő módosítása az R. Vl. fejezet eljárási szabályai szerint, az országos
településrendezési és építésikövetelményekről szóló 253t1997. (Xl1.20.) Korm. rendelet (továbbiakban:
oTÉ§ 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményei (ll. fejezet) és
jel ma

gyarázatának (2. számú mel léklet) a lkalmazásával történhet.

településrendezés során az építettkömyezet alakításáról és védelméről SZóló 1997. éVi LXXV|ll.
törvény (továbbiakban: Étv.;7. § (2) és (3) beke::dése figyelembe vételévelbiztosítani kell a terÜletek
közérdeknek megfeleló felhasználását a jogos lnagánérde kre tekintettel.

A

Felhívom a figyelmét az oTÉK7 § (2) bekezriésére, mely kimondja, hogy az építésiÖvezeteket,
övezeteket a meglévó és/vagy tervezett szerepkörük, beépítettségükés karakterbeli külÖnbségeik
,
alapján és úgy kell besorolni, hogy az azokon belüii _ azonos helyzetben lévő telkeket azonos értékű
építésijogok és kötelezettségek illessék meg.
(2) bekezdésben foglaltakérvényesülése érdekében a természeterdők
és a felszíni és felszín alatti vizek védelme, az ár- és
és a környezetvédelem,
és a területekket való takarékos bánás szemPontjait
a
termőfölddel
belvízvédelemvalamint
figyelembe kell venni. Az előzőek érdekében érvénytkell szerezni azÉtv.7.§ (3) bekezdés a)-e)

Étv.l.§ (3) bekezdése értelmében a

az

az alábbi követelményekre tekintettel:
- a termőföld igénybevételéveljáró, újonnan btlépítésreszánt területek kijelölésénél elsősorban a
termőfóld védelméról szóló törvényben meghatározott átlagosnál gyengébb minőségű termőfÖldterületek jelölhetők ki,
- a települések beépítésreszánt területe csak o|yan területfelhasználás céljára nÖvelhetŐ, amilYen
célra a település már beépítésrekijelölt területén belül nincs megfelelő terÜlet.
- az újonnan beépítésreszánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási terÜletének
biológiai aktivitás értékeaz átminősítés előtti aktivitás értékhezképest nem csÖkkenhet, melyet a
pontjában foglaltaknak, különösen

területek biológiai aktivitásértékénekszámításáról szóló gtzoo7.
meghatározottak szerinti számítással szükséges igazolni.

(lV. 3.) Öru

rendeletben

A termőföIdön történó új beépítésreszánt területeK küelölése esetén vizsgálandó a termőfÖld minósége
jelenleg
és az, hogy az átIagosnál gyengébb minőségű termőföldön valósul-e meg, továbbá a telePÜlés
beépítésrekijelölt területén van_e megfelelő terület a tervezett területfelhasználás elhelYezésére.

--7

A

településrendezési tervezési tevékenységet az építésügyiés az építésüggyelösszefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről szólő 26612013. (Vll. 11.) Korm. rendeletben meghatározottak
szerint, tervezői névjegyzékbe bejegyzett, jogosultsággal rendelkező, - településtervező (betűjele: TT)
végezhet a feladat elvégzéséhezszükséges telepíjléstervezésiszakági tervezők bevonásával.
E jogszabályban foglaltak alapján a településteryező a megalapozó vizsgálatot, alátámasztó
javaslatot és a településrendezési eszközöket is csak az arra jogosult szakági tervezók

bevonásával készítheti.
településrendezési tervezési tevékenységsorán létrejött dokumentáciő aláiró lapja tartalmazza a
feladat elvégzésébenrészt vett összes tervező ttevét, szakképzettségét,szakmai címét, névjegyzéki
jelölését és - legalább egy eredeti példányon - a tervező saját kezú aláírását, A településrendezési
eszköz tervlapja tarIalmazza a településtervező és a szakági településtervezők nevét és névjegyzéki
számát (26612013. (Vll. 11.) Korm. rendeletben 14. §; í. sz. melléklet).

A

A tervezési munka szakmai szabályait elsősorban az Étv.7. §; 9-13. §, az R. 9-17. § valamint az OTÉK
rögzíti. A településrendezési eszközök és atzok megalapozó vizsgálatára vonatkozó tartalmi
követelményeket az R. 1-5. számú mellékletei és az OTÉK 2. számú melléklete határozzák meg. A
településrendezési eszközök, illetve megalapoző vizsgálat és alátámasztó javaslat készítésének,
tartalmának és formájának maradéktalanul meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Tájékoáatom, hogy a kulturális örókség védelméról szólő2001, évi LXIV. törvény 85/A. § (1) bekezdése
szerint örökségvédelmi hatástanulmányt kell készítenia településfejlesztési koncepció kidolgozása
során. Amennyiben a fejlesztési koncepció készítésekornem készült, vagy a rendezés alá vont területre
nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnélrégebbi, akkor azt a rendezés alá vont
területre el kell készíteni, Nem kell örökségvédelmi hatástanulmányt készíteni, ha jelen ellárásban az
illetékes államigazgatási szerv véleményeszerint a rendezés alá vont terület örökségvédelmi
szempontból nem érintett.

A helyi építésiszabályzatről szóló önkormányzati rendelet megalkotása, illetve módosítása során a
jogszabátyszerkesztésről szóló 61/2009. (Xll, 14.) !Rrú. rendelet előírásait alkalmazni kell.
A véleményezésieljárásra vonatkozó jogszabályi }iövetetményeket az R. 38-40. §-ai tartalmazzák.

A R, 37, §

(4) bekezdés b) pontja bb) alpontja alapján nyilatkozom, hogy a településrendezési tervek
véleményezésieljárásában részt kívánok venni,

Véleményemkialakításához szíveskedjen az elkészült véleményezésidokumentációt - mely tartalmazza
a tervdokumentáció(ka)t valamint az ellárás során beérkezett vélemények elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról és annak indokolásáról szóló képviseló-testúleti döntést is - papir rormatumnan Os
lehetőséqszerinte]ektronikusadathordo rendelkezésemrebocsátani.

Az R. 43. §

(1) bekezdése szerint a településrendezési eszköz legkorábban teljes eljárás esetén a
településrendezési eszköz közlését követó 15. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30.
napon lép hatályba,

A R. 43. § (2) bekezdése alapján a polgármester a településrendezési eszközt - az elfogadásáról szóló
jegyzőkönywel együtt - a képviselő-testületidöntést követó 15 napon belül megküldi hivatalomnak és az
eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus úton hitelesített
dokumentumok elérésétbiztosítva 15 napon belülértesíti hivatalomat és az eljárásban részt vevő összes
államigazgatási szervet annak elérésilehetóségéről.

Az R.

43. § (3) bekezdése alapján, amennyiben hivatalom, vagy az eljárásban részt vevó
államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladéktalanul kezdeményezi - a polgármester

egyidejű tájékoztatása mellett - a településrendezési döntés jogszerűségével kapcsolatos törvényességi
felü9yeleti eljárás lefolytatását.

\
Az R. 43. § (4) bekezdése szerint a polgárme];ter gondoskodik a településrendezési eszköz az
építettkörnyezet alakításárólés védelmérőlszóló ,l997. évi LXXV|ll. törvény 8 § (4) bekezdése szerinti

nyilvánosságáról, amennyiben annak információtechnológiai feltételei fennállnak a településrendezési
eszközöknek az önkormányzat honlapján való közzétételéről, valamint az egyes ingatlanokkal
kapcsolatos településrendezési követelményekről adandó tájékoáatásról.

Az

ÉpítésügyiDokumentációs és lnformációs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 31312012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a
településrendezési eszközöket, a rendeletet és ierv-mellékleteket az önkormányzat döntését követő

30 napon belül a jegyző a (2) bekezdés szerint köteles a Dokumentációs Központ részére
ingyenesen átadni vagy megküldeni.
Ugyanezen rendelet 4. § (2) bekezdése pedig kimondja, hogy a dokumentumokat jogszabályi előírás

hiányában a térképialapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup Language) íormátumban, a
többi dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban a Dokumentációs Központ
honlapján közzétett terjedelemig - aközigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályai szerint - elektronikus úton vagy csak
egyszer írható elektronikus adathordozón postai úlon kell a Dokumentációs Központ részéreátadni.

Felhívom a figyelmét, hogy

212005. (l.

1

az egyes tervek, illetve

1.) Korm. rendelet alapján környezeti

programok környezeti vizsgálatáról szóló

r,izsgálat készítésevá|hat szükségessé a település egy

részérekészüló szabályozási tervnél, mely nélkül a környezet védelménekáltalános szabályairól
szóló1995. évi Llll. törvény 43. § (4) bekezdése szerint terv, illetve program nem terjeszthető elő.
Békéscsaba, 2016. június 21.
Tisztelettel:

Gajda
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településrendezési eszköz
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módosításának előkészítéséhez
4628-312016

Ügyintéző: VargaFerenc

Úlrigyós Város Polgármestere
szebellédi zoltán
polgármester részére

Úiriqvós
Kossuth utca 41,

5661

Tisztelt Polgármester Úr!

ÜgYében a
últ<ígyós Város településrendezési eszköz 4, sz. módosításának elókészítése
a telePÜlésrendezési
tetepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált telepútésfejleszféslstratégiáról és
(X|,8,) Korm,
eszközökrőt, vatamint egyes tetepütésrendezési sajátos jogintézményekrőt szólÓ 314/2012,
_ az alábbi
atapján közegészségügyi szempontból
Korm. rendelet) 37,
rendelet

(a

továbbiakban:

§_a

elözetes véleményt adom:
venni a
A következó jogszabályok közegészségü9yi vonatkorású elóírásait szükséges figYelembe

módosítások során:

a)
b)
c)

d)

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény
'1995, évi Llll. TÖrvénY
a környezet védelménekáltalános szabályairól szóló
a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény

azivóvízminóségikövetelményeirólés azel|enőrzés rendjéről szőlÓ20112001

(X,25,)

Kormányrendelet

e)

kÖvetelménYekről
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségÜgYi

szóló 16/2002 (lV.10.) EüM rendelet
eszsegug.,,irooszt1ryq9999ékéscsaba,Derkovitssor2.

Telefon: (+36 66) 540-690 Fax: (+36 66)322-622
E-mail: titkarsacj@dar,antsz.hu

0

a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött
kibocsátási határértékeiról szóló

41201 1 (1.14.)

légszennyező pontforrások

VM rendelet

Nyilatkozom, hogy az eljárás további szakaszaiban is részt kívánok venni, a dokumentációt elektronikus
úton kérem megküldeni.

Az ügyben hatáskörömet az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 199,1. évi Xl.
tÖrvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökról,

valamint e9yes ielepülésrendezési sajátos jogintézményekról szóló

31412012. (X1.8,) Korm, rendelet 9. számú mellékiet B. pontja állapítja meg, illetékességem az Allami

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról,

a nópegészségügyi szakigazgatási feladatok

és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséról szóló 3231201O.(Xll.

ellátásáról

27 .) Korm. rendelet

bekezdésénalapul.
Békéscsaba, 2016. június ,16.
Tisztelettel:

Gajda Róbert

kormányrnegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Gaálné Dr. MarácziGabrietla
fóosztályvezetó helyettes,

Erröl értes!jl:
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Üeyintéző:
Telefon:

Hozzájárulás Ujkígyós
Város Településrendezési
Eszköz módosításához
Varga Attila r. százados
061661 523-700 (22-17)
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04000/758 4-1/20t6. á|t.

Tárgv:

E-mail:
Hiv.szám:

v ar
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ce.

hu

4628-8l2016.

szebellédi zoltán
Últ<igyós Város
polgármestere
részére

ú"lrícvós

Kossuth utca 41,
5661

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Ön által Újkígyós Város
megkÜldÖtt
megkaptuk.

-

Településrendezési Eszköz 4. sz. módosításával kapcsolatban
hivatkozott számű átiratát, valamint annak mellékletétképező anyagát

A

megküldött dokumentumok alapján a módosításokhoz hozzájárulásunkat
eljárás további szakaszában nem kívánunk részt venni.

Békéscsalra, 2016. június 13.
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Útüsyi, §§§l3ti

és ilajóa*si Hiuatal

ÚlrigyOs Város Önkormányzata

Tárgy:

szebellédi zoltán

ÚlkigyOs TESZK 4. sz. módosítás
előzetes tájékoztatási szakasz

lkt. szám:
Hiv. szám:

UVH/UH/892l112016.
4628-4l2016,

Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:

Gátay Zoltán

polgármester

újriqvos
Kossuth utca 41.
5661

Gatay.Zoltan @n
F f

{

'

kh

gov. hu
ót4a

ÁU iü
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Tisztelt Polgármester Ur!

§btl,*'.

Ujkígyós Város TESZK 4, sz, módosításával kapcsolatos megk resésérea Ne
ság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal részéről azalábbi tájékozt

i,i,

.:

i,].

I

leti Közlekedesi Ható-Ll
_

_L

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejleszíésistratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési saJáíos jogintézményekről
,szőlő 31412012. (Xl. B.)
Korm. rendelet 9. melléklet 9. pontja szerint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási
Hivatal a gyorsforgalmi úttal, közúti határátkelőhellyel, vízi úttal és vasúti pályahálőzattal, különösen
szintbeni közúti-vasúti átjáróval érintett település esetében vesz részt a véleményezésieljárásban.

Fentiekre tekintettel a településrendezési eszközök

módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában

észrevételt nem teszek.
Tájékoztatom, hogy ÚlrigyOs Város településszerkezeti, szabályozási tervének és helyi építésiszabályzatának véleményezésébena közlekedési hatósági hatáskörében eljáró Békós Megyei Kormányhivatal
rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.

Budapest, 2016. június 6.

Bíró József
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalt vezető

elnökhelyettes

nevében és megbízásából.

osztályvezető,

Táiékoztatásul kapia:
BékésMegyei Kormányhivatal
5600 Békéscsaba, Derkovits sor

2.

Út- es Hiougyi Fóosztály
Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály
'1
066 Budapest, Teréz krt 62, ' 1 387 Budapest 62,, Pf ,,.30 , telefon: +36 1 47 4 1770 , íax,. +36 1 331
www.nkh,hu
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KORMÁNYHIVATAL
BÉrÉscsaterJÁnÁsr Hrvanan e
Ügyiratszám:

Ügyintézó:

Telefon:

BE-02\O7l9g1-212016.
Király János
+36-66-795-636

Últigyós Város Ön kormányzata
szebellédi zoltán
poIgármester úr részére

ú.lrícyós
Kossuth u.

Tárgy:
Hiv. sz.:
Melléklet:

Úlkigyós Város településrendezési eszköz
módosítása ügyében nyilatkozat

4628-1412016.
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4,1.

5661

§l6szóm:
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Tisztelt Polgármester Úr!

A

4628-1412016, ikt. számú levelében kérelemmel fordult az örökségvédelmi hatósághoz az Úlrígyós
Város Önkormányzata által kidolgozásra kerülő Últ<igyOs Város telepúlésrendezési eszközének-la-ÓSa
hrsz.-Ú telek Lf-3 jelű övezetből Lf-2 jelű övezetbe sorolása, a 2096 hrsz.-ú telek teljes területének Vt-2
jelű övezetbe sorolása, az 153311 hrsz.-ú telek V-1 jelű vízgazdálkodási terület övezeti besorolásból K
jelű különleges beépítésrenem szánt övezetbe sorolás) módosítása ügyében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes telepÜlésrendezési sgiálg_s jogintézményekról szóló 31412012. (X|.8,) Korm, rendelet (a továbbiakban: 314, Kr.) 36. § szerinti teljes eljárás elózetes tájékoZatás szakasza során.

Az Ügyben a fenti hivatkozásiszámú megkeresés alapján azalábbi nyilatkozatot adom:
A kulturális örökség védelmére, azazokra vonatkozó eljárási szabályokra azalábbi hatályos jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket:
-

A kulturális örökség védelméről szóló 200,1, évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.),
régészetiörökség és a műemléki értékvédelmévelkapcsolatos szabályokról szóló 3912015. (lll, 11,)

-A

Korm. rendelet (a továbbiakban: 39. Kr,),

- Az örökségvédelmi bírságról szóló 19112001. (X,18.) Kormányrendelet,

A régészetilelóhely és a műemléki értéknyilvántartásának és védettényilvánításának, valamint a régészeti lelóhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairől szóló 13/2015. (lll.
11 .) MvM rendelet (a továbbiakban: í 3. MvMr.)
-

A településrendezési eszközök
venni.

módosítása során a fent felsorolt jogszabályok elóírásait figyelembe kell

Felhívom a figyelmet arra, hogy a településrendezési eszközök módosításának kidolgozása során a
műemléki értékekkel(műemlék, műemlékijelentőségű terület, műemléki környezet) és a régészetiörökséggel kapcsolatosan használt fogalmaknak összhangban kell lenniük a fent megnevezett jogszabályokban rÖgzített fogalmakkal, és a külön jogszabály alapján hozzárendelt területi lehatárolásokkal.
A 13. MvMr. 6 § (1) bekezdése alapján adatszolgáltatás tekintetében a 13. MvMr, 2. § (2) bekezdésében
meghatározott hivatal (a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ íO14
Budapest, Táncsics Mihály utca 1.) az illetékes. A 314. Kr.37. § (4) bekezdés bc. pontja alapján előírt
adatszolgáltatás ügyében kérem vegyék fel a kapcsolatot a hivatallal.
Építésügyiés Örökségvédelmi Osztály
5600 Békéscsaba, Szabadság tér LI-L7., Pf .: 5L2.
Telefon: (+36 66) 795-631, E-mail: bekescsaba.epitesugyhat@bekes.gov.hu,
Honlap: www.bekesijarasok.hu

BE-o2l07l93t-

2 12016.

A rendelkezésemre álló adatok alapján az eljárás tárgyát képező telkeken műemlék, műemléki terület,
régészetilelóhely nem található, a megkeresés tárgyát képezó módosítás örökségvédelmi értéketnem
érint, ezért azeljárás továbbiszakaszában nem kívánok résá venni.

Nyilatkozatomat a 314. Kr. 37. § (4) bekezdésére figyelemmel, a314. Kr. 9. melléklet 13. pontja, illetve a
39. Kr. 3 § a) pontjában meghatározott hatáskörben, a 39. Kr. 1. melléklet 3. sorszám alatt meghatározott illetékességalapján adtam ki.

Békéscsaba, 2016. június 09.
Erról értesülnek:

Cffiyó.
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Tisztelt Polgármester Úr!

város településrendezési eszközei módosítása során a településfejlesziés! i;i'icePcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint e§yeS
telepulésrendezésisajátos jogintézményekről szőló 314t2012. (Xl, 8.) Korm. rendelet 37. § (1) es (2)
Últ<igyós

bekezdése alapján kezdeményezett előzetes tájékoztatási szakaszban kózreműködésünket kérte.

A rendelkezésre álló dokumentációt áttekintettük, arra vonatkozóan környezetvédelmi és természetvédelmi
szempontú kifogást nem emelünk.

Kérjük, hogy a tervezés során az alábbijogszabályok elóírásai szerint szíveskedjenek eljárni.

Általánosságban szíveskedjenek szem elótt tartani a környezet védelmérőlszóló'1995. évi Llll. törvénY,
valamint a természet védelméről szóló 1996. évi Llll. törvény rendelkezéseit,
Javasoljuk figyelembe venni, hogy a levegő védelméról szóló 3O6t2010. (Xll. 23.) Korm. rendelet 3.§-a
szerint a tevegOvedelmi követelményeket az országos és regionális környezetvédelmi, illetve társadalmi,
gazdasági programok, tervek, a terüietfejlesztési, terület- és településrendezési tervek, településfejlesztési
ioncepcú kidólgozása során, valamint a helyi önkormányzatok környezetvédelmi programjaiban, a
gazdaitodó szervezetek terveiben és a műszaki tervezésben érvényesítenikell, A levegÓvédelmi
követelmény célja a levegőterhelés megelózése vagy csökkentése,
A hulladékgazdálkodás tekintetében szíveskedjenek figyelembe venni a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV.
törvény, váamint az építésiés bontási hulladékok kezelésénekrészletes szabályairól szóló 4512004, (Vll
26.) BM-KvVM számú együttes rendelet előírásait.

A tervezés során a környezeti za1 és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 28412007. (X. 29.)
Korm, rendelet szabályaii valamini a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállaPÍtásáról szóló
rv-v-tu-ruu számú egyuites rendeletben előírt határértékek betarthatÓságának
szíveskedjenek szem elótt tartani.
27t2OO8, (Xll. 3.)

BékésMegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi F ŐosztálY
5700 Gyula, Megyeház u. 5-7., Pf,: 99.
Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (+36 66) 361-755
ügyfélfogadás: Hétfő:8:30-12:00; Szerda:8:30-12:00,13:00-16:00; Péntek:8:30-12:00
E-mail

:

zoldhatosag@ bekes. gov, h u Honla p: www. be keskh,

h

u

biztosítását

A telepü|ésrendezési eszközök módosítása iránti eljárás jelen szakaszában egyéb javaslatot nem teszünk,
az eljárásban a továbbiakban is részt kívánunk venni, kérjük, hogy a dokumentációt elektronikus
adathordozó n szíveskedj enek részü n kre

m eg kül den i.

Gyula, 2016. június B.
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Város Önkormányzata
Szebellédi Zo|tán György Polgármester úr
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5661 Úikígvós

Kossuth
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41.

Tisztelt Címzett!
2016. 06,03-n érkezett, hivatkozott számú ügyiratukra válaszolva, az erdészeti hatóság részéról a
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáről szőlő 6812015 Gn.30.) Korm.
rendelet 12. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eljáwa, a rendelet 2.§ (2) bekezdése és 1. melléklete
szerinti illetékességi szabáIyok figyelembevételével. Ú;XigyOs város településrendezési eszközeinek
módosításával (érinti az Ujkígyós 658,2096 és 1533/1 hrsz-ú ingatlanokat) kapcsolatosan az erdészeti
hatóság részéről az alábbi véleményt adom.

Hatóságunknak

a

település meglevő erdőire van

az erdőról, az erdő

védelméről és az

erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban Evt,) előírásainak megfelelő Körzeti
Erdóterve.

Felhívom figyelmüket, hogy a telepütés erdeire vonatkozó közérdekű információk az alábbi

weboldalon érhetóek el, ill. a következő hivatkozásokról tölthetők le a kért állományok:

Kiváló termőhelyi adottságú erdők AutoCAD dxf és ESRI Shape állományai
Elsődleges rendeltetés szerint összevont erdőrészletek Esri Shape állományai
gov.hu/tarhely/rendeltetes,öekes me gve.zip

http:/ierdoterkep.nebih.

A

levelük mellékleteiben szereplő (fent felsorolt) ingatlanok nem érintenek meglevő
véleménvezési
^ az erdészeti hatóság a
eliárás további szakaszában nem kíván résztvenni
megküldött

erdőt, ezen területek övezeti módosítása ellen kifoqást nem emelek

Gyula, 2016. június 7.
Kovács Ernő

Á
1-, :
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6724 Szeged,, Föltámadás u. 29.
5700 Gyula. Kenes u. l 8.

r'/ bacs-erdeszet@ncbih. gor,.hu
600l Kecskemét. Pf.: 130.

E

",-::i

=

6701 Szeged. Pf.:35,

570l Gyul4 Pf,:220.

E 761501-700 E 761321-951
8 621553-940 E 621498-056
É661560-232 É661560-230

|.

,

A BEKES MEGYEI ONKORMANY ZAT KüZGYU LE SENE K
BékóscsaL:a.

Iktatószám:

ÜgyntezO:

Á

rpád

Ler,élcím:56t}1 8ókéscsaba, Pf:

TTOl6l5l12016.
FöldesiIstvánmegyeiönkormányzati

T

(66J 14I,156

árgy : ÚjkigyOs településrendezési eszközeinek

módosítása - tálékoúatás a megyei

főépítész

Hivatkozási sz.: 4628-1812016.

{t*iKls\,*§

szebellédi zoltán űr
polgármester
Ú; XgyOs

llij. Tel.:

_,,9,_,_

ELN'§§re§;

!,űx!-í5
lL0l(,
'
ti;l4ía,* ,,
""

Város Önkormányzata

566l Újkígyós, Kossuth utca 41.

i
1

Tisztelt Polgármester Úr!

A2016.június l-én érkezett levelében előzetes tájékoztatással fordult

a

BékésMegyei Önkormányzaíhoz

Uj kígyós város településrendezési eszközeinek módosítása ügyében.

A megyei önkormányzatnak a területfejlesztésről és a területrendezésről szőló 1996. évi XXI. törvény (a
továbbiakban: Tftv.) 13lA. § (5) bekezdésébenmeghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesáési koncepcióróI, az integrált településfejlesztésistratégiráról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3I4l20I2. (XI. 8.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 37. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt rendelkezés alapján,
a város településrendezési eszközeinek tervezett módosításával kapcsolatosan Békésmegye hatályos
területrendezési tervéről. a tervezett módosítással összefiiggésben - az egyes törvények terüIetrendezéssel
összefiiggő módosításáról szóló 2013, évi CCXXIX. törvénynek (a továbbiakban: Mtv.) az Országos
területrendezési tervről szóló 2003, évi XXVI. törvény (a továbbiakban: OTrT) módosítására vonatkozó
rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbiakban tájékoztatom.

I. A város

közigazgatási területének, illetve a módosítás alá vont területeknek
területrendezési tervben meghatározott érintettsége

A)

i.
2.
3.

megyei

Terütet-felhasználtísi kategóriák a teIepüIés közigazgatdsi területén
városias települési térség:

590,52 hektár,

4893,29 hektár,

mezőgazdaságitérség:

8.32hektár,

vizgazdálkodási térség:

Közig. terület a megyei területrendezési tervben:

B)
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

a

5492,13 hektár

I0,75
89,I0
0,I5

oÁ,
Yo,
%o.

100,00 %

Térségiövezetek u település közigazgatási területén
magterület****:
pufferterület:

kiváló termóhelyi adottságú szántő terület**:
kiváló termőhelyi adottságú erdőterülett*:
térségijelentőségű tájképvédelmi terület***:
térségihulladéklerakó hely kijelöléséhezvtzsgálat alá vonható terület***:
kiemelten érzékenyfelszín alalti vizminőség-védelmi terület*:
rendszeresenbelvizjártaterületx{<{<{',
fe lszíni v izek v izminő sé g-védel mt

10. együtt tervezhető térségek*,

1. széleróziőnak kitett
A 9-11. pontok szerinti
1

v

izgyűjtő területének

610,38 ha
355,65 ha
2945,47 ha

l7,29 ha,
470,71ba,

336,42ha
997,04 ha,
587,84ha,

*,

terület***.

térségiövezetek a megyei területrendezési tervben, a készítéseidején hatályos
Tftv. rendelkezéseinek megfelelően, a település teljes közigazgatási területének megjelölésével kerültek
lehatárolásra.

C)

Békésmegle hatályos területrendezési tervében a település közigazgatósi terüIete országos és
térségijelentőségű infrastruktúra hálózatí elemekkel, egyedi építményekkelaz alóbbiak szerint
érintett

Ú; rOriti kapcsolat (országos jelentőségű elem):

-

Békéscsaba - Medgyesegyháza - Mezőkovácsháza

-

8,33 km.

400 kV-os há|őzattávvezeték eleme (országos jelentőségű elem):

-

Békéscsaba- (országhatar) - Románia

-

8,28 km.

Térségiellátást biztosító 120 kV-os elosáó hálőzat eleme (térségijelentőségű elem):

D)

Békéscsaba-Medgy esegyhéna- Mezóhegyes - (Makó)

-

7,86 km.

A településrendezési eszközök

tervezett módosítása ald vont területeknek a meglei íerületrendezési
tervben meghatdrozott ériníettsége(E pontban csak azokat a megyei tervi térségiövezeteket
szerepeltetjük, amelyek alkalmazását az Mtv. nem szüntette meg. A megtei tersli adatok alatt
zárójelben tájékoztatásul közöljük a területeknek az OTrT-ben meghatórozott övezeti érintettségét.)

b) Terület-felhasználási kategória: városias települési
övezetek: -----.:

1] ]e5esi
d) Infrastruktura

.

térség.

.

és egyedi építmények:----

(OTrT szerinti övezeti érintettség: -----.)

2.

Szeghalom, hrsz. 2096foldrészlet:

a) Terület-felhasználási kategória: városias települési
b) Térségiövezetek: -----.
c) lnfrastruktúra és egyedi építmények:----.

térség.

(OTrT szerinti övezeti érintettség: -----)

3.

Szeghalom, hrsz. l533/1 földrészlet:

a) Terület-felhasználási kategória: városias települési térség,vizgazdálkodási
b) Térségiövezetek: -----.
c) Infrastruktúra és egyedi építmények:----.

térség.

(OTrT szerinti övezeti érintettség: -----.)
II. Tájékoztatás az OTrT átmeneti rendelkezéseirőlo illetve azok alkalmazásárő|

Atfogó felülvizsgálat eredményeként az Mtv. 2014. január 1-jei, illetve egyes rendelkezései tekintetében
2014. december 30-i hatállyal módosította az OTrT-t. A módosítás következtében az OTrT és a megyei
területrendezési terv összhangja megszűnt. A megyei tervnek a módosított OTrT-hez illeszkedő
módosításáig, vagyis az OTrT-vel való összhang újbóli megteremtéséig, a településrendezési eszközök
készítése,módosítása az OTrT átmeneti rendelkezéseinek figyelembevételéveltörténhet. Ezeket az
átmeneti rendelkezéseket a módosított OTrT 3IlB. szakaszarögziti, amelyeket fokozott figyelemmel és
következetességgel kérünk alkalmazni. Az átmeneti rendelkezések alkalmazását segitendő az alábbiakról
tájékoztatom:
7

. Az OTrT 3 llB.

§ e) pontja tekintetében: Azokat a megyei területrendezési tervben alkalmazott , de az
Mtv. által megszüntetett országos övezeteket, amelyeket ezért atelepülésrendezési eszközök készítése,
módosítása során nem kell alkalmazni, a fentiekben * jelöléssel láttuk e1.

2. Az OTrT 31/B. §

f) pontja tekintetében: Azokat a megyei területrendezési tervben alkalmazott
országos övezeteket, amelyekre vonatkozó előírásokat azMN. módosította, ** jelöléssel láttuk el.
Ezek esetében - a településrendezési eszközök készítése,módosítása során - az OTrT-nek az Mtv.-vel
módosított övezeti előírásait ke1l alkalmazni.

r'

3. Az OTrT 31/B.§ g) pontja tekintetében: Azokat a megyei területrendezési tervben megállapított
megyei övezeteket, amelyeket az Mt:t, megszüntetett, és amelyeket ezért a településrendezési
eszközök

készítése,módosítása során nem kell alkalmazni, a fentiekben

{<{<i<

jelöléssel láttrrk el.

4. Az OTrT 31/B. § h) pontja tekintetében: Azokat a megyei területrendezési tervben megállapított
megyei övezeteket, amelyekre vonatkozó előírásokat az}l{ffi. módosította, '<*{<* jelöléssel láttuk el.
Ezek esetében - a településrendezési eszközök készítése,módosítása során - az OTrT-nek az Mtv.-vel
módosított övezeti előírásait ke1l alkalmazni.

Felhívjuk még figyelmiket az alábbi átmeneti rendelkezésekre is:

5. OTrT 38/B § a) pont: ,,az Országos Szerkezeti Terv által kijelölt országos jelentőségű műszaki
infrastruktúra-hálózatokat és egyedi építményeketaz e törvénynek (OTrT) az MTv.-vel

megállapított IlLIl. melléklete, 9. § (7) bekezdése, és 10, §-a előírásainak alkalmazásáva|, valamint
az Országos Szerkezeti Tervben meghatározott térbeli rend figyelembevételével kell kijelöIni; az e
törvénynek az MTv.-vel megállapított 1/1-1l. mellékletébennem szereplő országos jelentöségű
műszaki infrastruktura-hálózatokat és egyedi építményeketaz Országos Szerkezeti Terv által
meghatározott térbeli rend fi gyelembevételevet tel Í t<i.j etoin i..

§ b) pont: ,,a megyei területrendezési tervben megállapított térségiterületfelhasználási kategóriákon belül az e törvénynek az MTv.-vel megállapított 6. § (2) bekezdésének
előírásait kell alkal m aznir"

6. OTrT 38/B

7. OTrT 38/B § l) pont: ..azon új országos, kiemelt térségiés megyei övezeteketo amelyeket az MTv.
átlapított meg, azonban a kiemelt térségiés megyei területrendezési tervben még nem kerültek
alkalmazásra, a településrendezési eszközök készítésénél,
módosításánál e törvénynek az MTv.vel megállapitott 12lA. § (1) bekezdése és övezeti előírásai szerint kell lehatárolni és alkalmazni."
(OTrT l2lA. § (l) A kiemelt térségiés megyei területrendezési tervek, valamint a településrendezési
eszközök készítésesorán a 12. § (1) és (2) bekezdésébenfelsorolt térségiövezetek által érintett
területeket az országos. a kiemelt térségiés a megyei övezetek területi érintettségévelkapcsolatos
állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek köréről szóló kormányrendelet szerint (28212009.
(XII. 11.) Korm. rendelet) az abbanmeghatározott államigazgatási szervek előzetes adatszolgáltatása
figyelembevételével kell lehataroln i.)

IIl. Egyebek

l. A

településrendezési eszközök módosításának véleményezésidokumentációjában kérjük vizsgálni a
hatályos megyei területrendezési terwel és a hatályos OTrT-vel való összhangot, az OTrT-nek az

Mtv.-vel megállapított átmeneti rendelkezéseire is tekintettel"

A

hatályos megyei terv
TerüIetfejlesztés, területrendezés menüpontban, azOTrT

www.bekesmegye.hu honlapon érhető el a
tervlapjai pedig, PDF és georeferált kép formátumban, a

http://www.terport.hu/teruletrendezes/teruletrendezesi-tervek/mag_varorszag

2. AIV6.

a

címen érhetők e1.

azOTrT 6. § (2) bekezdés e) pontja
szerinti rendelkezésnek megfelelően megyei terület-felhasználási kategóriákon belül a települési
terület-felhasználási egységek kijelölése során a vizgazdálkodási térségetlegalább 857o-ban
vízgazdálkodási terület vagy természet közeti terület-felhasználási egységbe kell sorolni.
pontban foglaltakkal összefiiggésben tájékoáatjuk, hogy

3" AIa7. pontban említett új országos és megyei övezetek:

A megyei tervben nem alkalmazottűj országos övezetek;

-

jó termőhelyi adottságú szántóterület,
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület,
világörökségi és világörökségi várományos terület,
országosvízminőség-védelmiterület,
nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesáése keretében megvalósuló vízkár-elhárítási célú

-

kiemelt fontosságú honvédelmi terület.

szükségtározók területe,

+.-=

A megyei tervben nem alkalmazottűj megyei övezetek:

-

4.

erdőtelepítésrejavasoltterület,
ásványi nyersanyagvagyon-terület.

Kérjük, hogy a településrendezési eszközök módosításának véleményezésieljárásrához készítendő
dokumentációban, a terület-felhasználási kategórirákkal és az alkalmami szükséges érintett térségi
övezetekkel kapcsolatban szíveskedjenek az OTrT-ben megállapított követelmények teljesülését
igazolni.

5.

Tájékoúato., hggy a településrendezési eszközök módosítása eljárásának további szakaszaiban a
BékésMegyei Önkormányzat részt kíván venni. Kérem, hogy a településrendezésieszközök
módosítását, elfogadását követően, szíveskedjen megküldeni a megyei önkormányzatnak.

Békéscsaba, 2076,június 2,
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JÁsz,NaGyKuN-SzolNox M
KonvÁNyHlvATAL
Ügyiratszám: JN/MEFIBOI1253-212016

Ügyintézó:

Telefon:
E-mail:

Krusoczkiné Kardos Ágnes
06-56-512-312
agnes,kardos@mbfh.hu

Tárgy: ÚlrigyOs Város településrendezési
eszközének 4. sz. módosítása- előzetes
té4ékoztatási szakasz
Hiv. szám. 4628-17 12016.
műszaki
Ügyintézőjük: Varga Ferenc
csoportvezetó
Melléklet:2db

szebelIédi zoltán
polgármester

Úirrqvós
Kossuth utca 41.
5661

Tisztelt Polgármester Úr!

4, sz. módosításával kapcsolatos
megkeresésükre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Fóosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelügyelet) a
ÚjkigyOs Város Önkormányzat településrendezési eszközének

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökról, valamint egyes telepúlésrendezésisajátos jogintézményekről szólő 31412012. (Xl. B.)
Korm. rendelet 37. § alapján azalábbi előzetes véleménytés tájékoztatást adja.

A település közigazgaIási területén az alábbi kutatási terület és bányatelek található:
Battonya- Pusztafóldvár- Északszénhidrogén kutatási terület

Gyula l.

- szénhidrogén nem hagyományos bányatelek

A szénhidrogén kutatási területet és bányatelket nem kell különleges bányászati övezetbe sorolni, és
az ott lévő szénhidrogén- ipari létesítményekrea bányafelügyelet külön eljárásban ad engedélyt.

A szénhidrogén kutatási területen illetve a bányatelken lévő bányászati létesítményekróla jogosított
cég köteles adatokat szolgáltatni.

Műszoki Engedélyezési és Fogyosztóvédelmi Fóosztóly

l0l. Telefon: (56) 422 ó03 Fox: (5ó) 5l4 409
e-moil: vezeto-5zolnok@nkh.gov.hu Honlop: vwwv.kormonyhivoiol.hu

5000 Szolnok, lndóhóz u. B. 5002 Szolnok, Pf.

JN/MEF/Bo/ l 253-2l2o1 ó

esetében a
kutatási terúlet és a GYula l. bánYatelek
pusztaföldv
Eszakszénhidrogén
árA Battonyatájékoztatást,
óttooer huszonharmadika u, 18,)ad
jogosítottcég a MoL Nyrt. (1117 Budapest,
tv, végrehajtásáról szóló
a bányászatról szóló 1993, éviXLVIll,
figyelmet
a
felhívja
A Bányafelügyelet

203/1998.(Xl1.19.)Korm.rendelet19/A'§-bafoglalttilalmakraéskorlátozásokra.

kívánt területek:
ÚjkigyOs Város területén a módosítani

_

besorolás helyett Lf-2 leoven

Lf-3
a 658 hrsz-ú terület a jelen|egi
r"giá'ná;"r"nlegi
területér;;úö;esoious
teljes
2096 hrsz_ú ingatlan

2 besorolás helYett

-a1533/rn,"'-üt"iutetV-tbesorolásbÓlKbesoroláslegyen

nyilvántartott,műkÖdÓásványinyersanyaglelóhelyet,bányatelketnemérintenek.

ABányafelÜgyeletamódosításokkalegyetért,javas|atotnemtesz,kifogástnememel.
Táiékoztatás:
koordinátával
-AtelepülésrendezésiterveknélfigyelembeveendóbányászatiérdekeltségűterÜletek,valamint
"Js-éri.t"it teiutetex
területek
kijelölt
honlapján:
Hivatal
koncesszióra
iótotani
"v"n"á.tá.táL;:;;
ganyaszJii
(több formátuóban) elérhetó

"iÜilfi
;"üö,;

http://www,mbfh,hu

fÖldtanitérkéP
-Aszükséges,ÍelszÍnkÖzeiiásványi-nyersan.ya'g.elófordulásokatMagyarországFÖictan,
agiáráz('iáiaftal;;;;;.;ient nivatx-ozott
digitalizált
u
Térképe- Gyula L-34-55 e. "nn"i,,i
Columbus
eu9ö",t
|45
,
_17_23,,
é"átirixái,i;i;;;ó;.
é,
nélkÜl'
F'Jlffi;
a Magyar
1. 2o'0oő-;r'változata' magYarázÓk
;;
áll,"il;i;"
rendelkezésre
is
formában
ingyenesen letölthetó az MFGl honlapjáról),

reruletrendezésiTervról
-AtelepülésföldtaniadottságairÓlaMag_yar^|r|aliFöldtani,GlofizikaiésBányászati
_zg )é;
koncePciÓban
Adattárban (1145 Budapest, cotuirú;.17
";"ö;;ioi
szóló 2003. évi XXV., törvény
találhatóak adatok,

tőrö

"r"pján

x".r'iirt"rTgv"ii"r"ur"tn"sználati

u lcz u
-ABányafelügyeletfelhívjaafigyelmetarra,hogyaz.érintettterÜletenüzemelófÖldgázeIosztÓ
tő zft (67 24, sze ged,
Lgá;D,
Zrt, (8600,
:ójlFdá;;;;ü"
vezetékekróiáz e losztói " n g"o.Ü;."
a-szállítói
(
44.), aföldgáz szállító vezetexeliol
nanY"üatt"lkozÓ MoL NYrt
"ng"j!ü-"",'réiÉoiogázszá|lítő
a
5
Siófok, raná"..a, u. ), =re"nijiúJ"-izállító ";r"'ttiáiii'
1117,Budapest,októbernu.'onn"'.Áááikau'18.)szolgáltatadatot.
lévó gázelosztÓ vezeték'
_ Továbbá a HÉSz_oenrögzíteni kell az adott hrsz-ú ingatlanon
gázszállítővezetékésszénhidrogénszállÍtóvezetékbiztonságiÖvezetét.Abiztonsági
különös tekintettel a Íás szárú

p

xártatozasokat be kell tartani'
övezetben érvényestilalmakat es
növények ültetési tilalmára,

kíván részt venni,
eljárás további szakaszábar] nem
A Bányafelügyelet
dokumentáciÓkatCDvagyDVDt".","nxe4ükmegküldeniadattárunkrészére.
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A Bányafelügyelet jelen tájékoztatását a Magyar Bányászati és Földtani HivatalrÓl

szÓlÓ 26712006
(Xll. 20.) Korm. rendelet 3. § és 1. számú melléklete szerinti illetékességiterÜleténeljárva adta ki,

Szolnok, 2016. június 07.
Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbízott

nevében és meg bízásából kiadm

ány ozó,.

í/
'---:', , -r/"
-,t{
or.p{r§ andrás
bányakapitány, bányászati osztályvezetó

Értesü!:

f)
Y

szeoellédi Zoltán polgármester 5661 újkigyos Kossuth u.41.- mellékletekkel, tértivevénnYel,
lrattar.
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Battonya-Pusztafiildvár

Eszak - szénhidrogénkoncessziós terület

A koncesszióra kijelölt terület EOV-rendszerbeli határponti koordinátái:
EOV Y (m)

JEL

EOV X (m)

I(oncessziós terület
0

805800,00

23478,00

1

805800,00

25000,00

2

803700,00

25000,00

1
J

803700,00

23478,00

4

802455,15

23478,00

5

802100,00

24650,00

6

800200,00

25350,00

7

798700,00

25350,00

8

798800,00

l23900,00

9

799538,50

123478,00

l0

798732,75

123478,00

1l

797l00,00

124100,00

l2

796900,00

l25050,00

13

795000,00

l25050,00

l4

794350,00

15

795348,9l

l24550,00
123478,00

16

791488,79

123478,00

17

79l488,79

l8

79l488,6l

124776,2l
126325,9l

19

789988,90

126325,73

20

789389,02

126225,68

21

789389,00

126225,68

22

787089,50

125925,46

23

785589,94

24

782990,44

l24l25,6I
l24I25,30

25

782990,5

123478,00

26

782300,00

123478,00

27

782300,00

28

783490,I5

l25I25,10
l25I25,23

29

32

783490,I0
783490,16
785989,7|
785989,35

JJ

787989,00

30

3l

125625,15

I25625,10

I25625,í0
I29l24,76
I29I24,98

34

79 1 588,1 3

30525,I2

35

791588,00

32124.81

36

783989,44

32124,00

37

783989,27

33623,73

38

780989,8 l

33623,43

39

780989,76

34123,34

40

776990,46

34122,95

41

776991,03

28123,95

42

779490,55

28124,22

43

779490,6

27624,36

44

779490,87

25l24,8I

45

780500,00

25124.91

46

780500,00

23478,00

47

775000,00

23478,00

48

775000,00

l40000.00

49

802000,00

l40000,00

50

802000,00

l34654.00

5l

805593,00

134654,00

52

812907,78

123478,00

53:0

805800,00
123478,00
Bányatelek miatt kivágott rész
(Pusztafoldvá II. - szénhidrogén)

54

781650,00

36100,00

55

78l650,00

38l00,00

56

780850,00

38450,00

57

779300,00

37900,00

58

779300,00

37550,00

59

780800,00

60:54

781650,00

36l00,00
36l00,00

Bányatelek miatt kivágott rész
(Medgyesegyhr ízaI. - szénhidrogén)
61

802000,00

l

31400,00

62

801200,00

1

33400,00

63

798400,00

l33800,00

64

798000,00

l33200,00

65

66

67:6l

l3l200,00
80l l00,00
130300,00
802000,00
l3l400,00
Bányatelek miatt kivágott rész
(Medgyesbodz ás I. - szénhidrogén)
798900,00

68

794400,00

130700,00

69

794400,00

132700,00

70

792450,00

1327a0,00

71

72:68

73

l30700,00
130700,00
794400,00
Bányatelek miatt kivágott rész
(Magyarbánhegyes I. szénhidrogén)
125900,00
801700,00
792450,00

74

799600,00

|27900,00

75

797300,00

128250,00

76

798400,00

l25500,00

77:73

801700,00

125900,00

koncesszióra kijelölt területen található bányászatijogokkal érintett területek EOVrendszerbeli lehatárolása
Csabaszabadi II. - homok
EOV Y (m) EOV X (m)

JEL
0

7952I6,90

37907,40

1

79553 1,00

37718,90

2

79555I,30

37703,00

J

795283,90

37444,00

4

795015,90

37703,40

5

795212,80

37895,10

6:0

7952l6,9a

37907,40

JEL

Orosháza VI. - homok
EOV Y (m) EOV X (m)

0

775672,10

l

775751,70

40216,00

2.

775749,90

40080,00

3

775755,60

39981,50

4

775755,00

39890,00

5

775709,50

39891,60

6

775667,50

39889,70

7

775650,70

39886,80

8

775648,00

39869,20

9

775452,30

39867,40

10

775447,30

39935,90

1l
|2
13:0

775423,30

40134,80

775673,30

40l35,50

775672,70

40215,50

I4
15

I6
I7
18

19:14
z0
21

22
23

40215,50

Szigetpoligon
775673,30
140l35,50
775693,40
140113,20
775750,30
140I13,70
775751,70
140216,00
775672,10
140215,50
775673,30
140135,50
Szigetpoligon
775651,80
740067,00
740024,40
775657,00
I40029,00
775719,20
775772,40
140064,80

Orosháza VI. - homok

EOV Y (m) EOV X (m)

JEL
24:20

775651,80

140067,00

Oroshéza IX. - agyag, homok
JEL
EOV Y (m) EOV X (m)
0

776263,30

39788,5a

1

776263,30

39792,50

z

776276,30

39821,00

776322,30

39822,90

4

776322,Ia

39937,50

5

776632,30

39943,90

6

776643,70

39909,30

7

776670,60

39802,90

_.)

8

776610,20

39782,90

9

776363,80

39781,80

í0
l1:0

776363,30

39788,10

776263,30

39788,50

Kaszaper I. - homok
JEL EOV Y (m) EOV X (m)

l

788675,50

l29l53,60

788628,80

2

78860I,70
788582,90
788537,7a
788523,20
788805,40

0

7

788757,50

8

788750,40

9

788733,00

l29179,80
I292l3,50
129242,90
129393,40
129398,8a
1293I6,40
129255,50
129261,30
129238,70

10

788739,80

129232,60

l1:0

788675,50

I29153,60

a

J
4
5

6

Bányatelek határozat
védnév:Gyula l. - szénhidrogén(nem hagyományos)
ásványi nyersanyag megnevezése kód

szénhidrogén

9000

a jogosított cég:

Kapcsolatok
MoL Nyrt. Eurázsiai Kutatás_Termelés Hatósági és Társadalmi
érintett települések: BékéscsabaBékésmegye

Gyula

Békésmegye

Szabadkígyós

Ü;rigyos

számított

Békésmegye

terulet: 75,0000 km2

íedőZ,. -2740,00 m fekü
X és Y mértékegység:m
sarokpontok:
Jel

11

22
33
44

Békésmegye

x

y

Z:

4000,00

m

Z a|apszint: Bal

vetület

145000,00 802000,00EoV
145000,00 B17000,00 EoV
140000,00 817000,00 EoV
140000,00 802000,00EoV

ABl Adatkezelési nyilvántartási azonosító: 183-0005
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K*nx,t Ár"ll,t*tvaral
Ugyiratszám: BE/UOl197l112016.

Ügyintézó:
Telefon:

Vargáné Jámbor Andrea
(66) 549-324

Tárgy: Ujkígyós Város Településrendezési
eszközök 4 sz. módosítás előzetes
tájékoztatási szakasz kezdeményezése.
Előzetes tájékoztató,

Hivatkozási

szám:

Ügyintézójük:

4628-13 12016.
Varga Ferenc

SzebelIéd i Zoltán polgá rmester

Úlrigyós Város Önkormányzata
Úikíqvós

Kossuth utca 41.
5661

Tisztelt Polgármester Úr!

A BékésMegyei

Kormányhivatalhoz (5600 Bókéscsaba, Szarvasi út 107., továbbiakban:
Kormányhivatal) 2016, június 06-án beérkezett megkeresésúkre a város hatályos

telePÜlésrendezési eszközök

1,

4. számú módosításával kapcsolatban

- az

a|ábbi véleményt adom:

A megkeresésben a Úikígyós Város Településrendezési Eszközök (a város 3 területét érintő)
4. számÚ módosítása közlekedési szakterületet nem érint, útügyi érdekeket nem sért,
kÖzlekedésbiztonsággal összefüggó változásokat nem eredményez, ezért a módosítással
egyetértek.
EgYben jelzem, hogy az eljárás további szakaszaiban nem kívánunk részt venni.

Érintett államigazgatási szervként szakági véleményemeta településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint e9yes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314t2o12_ (Xl. 8.) Korm. rendelet 37, § (4)
bekezdésében,valamint a rendelet 9. számú mellékletének 1í. pontja alapján, továbbá a Nemzeti
KÖzlekedési Hatóságról szóló 263t2OO6, (Xll. 20.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) pontjában
biztosított hatáskörben, az útügyi érdekek és a közúti közlekedés biztonsági követelményeinek
érvényrejuttatása érdekébenadtam meg,

A Kormányhivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerÜleti) hivatalokról szőlő6612015. (lll,30.) Korm. rendeletz
§ (t)bekezdésébenfoglaltakon alapul,
Békéscsaba,201

6,

június 06.

Gajda Róbert
kormányme gbízgtt nevében és megbízásá ból

l",
,l t ,
v_

UL-,

"--\
-

főosztályvezető
Műszaki Engedélyezési és Fogya§ztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály

5600 Békéscsaba,Szarvasi út 107. Telefon: (+36 66) 549-300 Fax: (+36 66)442-040
E-mail: ut-bekes@nkh.qov,hu
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a további egyeztetési eijárásban nern

klván részt,venni.
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A településrendezési eszközök

megküldött módosítását megvizsgálva megállapítottam, hogy a változás
termőföldet nem érint, termőföld felhasználása nem merülfel.

A fentiek figyelembevételével a termőföld védelméről szóló 2oo7. évi CXXIX. törvény alapján a termőföld
mennyiségi védelmévelösszefüggésben véleménytnem fogalmazok meg, kifogást nem emelek.
N)",ilatkczorn te,,rábbá, hogy az eliárás to,rábbi szakaszában nem kír,ánok részt venni.

Békéscsaba ,2016. június 2.
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