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Tisztelt Polgármester Úrl

lMikóháza kÖzség Önkormányzata a hatályos he yi építési szabályzat me lék eiét képzó szabá yozási terv
.iócosíiását kezdeményezte A településfejlesztési koncepcióró ' az ]ntegrált te|epÜ ésfe]]esztési
stratégiáról és a te epÜ]ésreadezési eszkozöklól, Valamint egyes telepü]ésrendezés sajátos
jogintézményekrő szó]ó 31412012' (xl. 8.) Korm. ÍendeleÍ (tavábbiakbar] R.) 4í.s (3) szerinti, -

egyszerűsíiett eljálás ' véleményezési szakaszában kéri Vé]eményemet az alábblak szerlnt adom
-r eo:

l' A MÓDosÍTÁs TERÜLETEI. TÉMÁl
. Mikóháza, belterület 317 hrsz-ú ingat]ant érintÓ területÍe|használás negváltaztatása keftvárosias

]akó terL|letról kereskede!mj szalgáltató gazdaság i teru]etre.

A R.32s (4) bekezdés aapján: A 1e epÚlésrendezési eszköz egyeztetése történhet az
egyszerŰsített el]árás szerlnt amenny]ben a te epu éSrendezésj eszkÖz mÓdositása során az
a]ábbl fe 1éte ek eoVaránt teljesülnek:
a) a telepÜlésszerkezeiet rneghatározó műszaki nfrastruktúra íőhálózat nem Változ k'

b) nem tÖr1énik Úi beépitésre szánt ie et kl]e|o|ése, k]VéVe' ha a képviselőtestü et döntésében a
.nódositást gazdaságfejlesztő beruházás rnegva]ós!lása érdekében támogat]a és az egaIább
15 új munkahely megteremtését biztosÍt]a,

c) nem tÖrténik zÓ d' VÍzgavlákadás erdő- és természetkÖze iterulet meoszüntetése
Jelen esetben a te epü]ésrendezési eszkÓZok módosÍtása megfee a fent k]téte nek' ezért
lehetóség Van az egyszerljsitett eljárás] szabá yok alkalmazására

II. NYILATKOZAT
. szakmaj Véleményl]nk k a akításához sziveskedjenek az e]készÜ t Vé eményezési dokLrmentációt

rne|y tartalmazza a tervdokuméntáció(ka)t Valamini az ejárás során beérkezett Vé eményeket
és a beérkezett Vélemények flgyelernbe nem Véte ének ndokolását is papír formátumban és
eIektíonikus adathordozón rendelkezésünkre bocsátan

3525 L'lLskolc VárÓsház tér ]
Telefon (36-46) 5]2_97] E_má a am foepiIesz@bÓ.sÓd gÓV hL Hon áp:WWw kolmanyhjvala hu/boÍsod



III. SZAKIV]AI VELEIVIENY

AdokumentációtáttanülmányozvaazalábbiakszerintfoglaljukösszevéleményÜnkét:

í. A dokumentáció és a teryek elókészítéséíe vonatkozóan:

'' ;ffi""'* '""* ;' épit"'ugyl e' az épitésÚggye :sszefúggő 'szakmaqya 
ko r ási

tevékenységeklől' szóLÓ 266/20]3 (Vll 11') Korrn rendeletben szabályozottak szerintL

' telepÜ éstervezó k]ein'GyöÍgi (TT 05-0070) Végezte

b) ilk;;; kozség önkormá;yzatának képvseló testLr]ete 42|2|14 |v'|l17) sZ határozatában
-' 

" 
,"'"ooÉ.'""o**i teÍv r.;dositásának igényélól és a kapcso]ódó eliárás lefo ytatásáról a

oarzóio tv,'r 17) sz. határozatában a ter.r' készltéséVel osszefÚggó paÍtnerségi egyeztetés

szabá yairó] dÓntött

"1 
l t"ifl onr.or."nyzat településfe] esztésse és telepÚ ésrendezéssel' Va]amint az épltett

kornvázet helVl a akltasaval es Vedelmevel továbbá az épÍlésL]ggye Összeíuggó le adatokkal

i"o.'*_üa.'jo.,"""*"t a telepüIesi fóépÍtész készíti elő' A törvényL előllás tejesúIéseről

nincs lnformácóml A főépítész személyét és ]ogos! tság! aclatait nem jelentették be amjt

kér]Uk póto ni sZlveskedjenek
Ld.' Eb/ 6/Asp): a föé;píb szi tevéke n ységról szó]ó 1gal2aag (X' 15') Karn r 2's (5) c)

d) Tervezési a]aptérkép-' 
A ;aáE=*," .ódositásainak jóVáhagyanció mUnkarésze t is az ingatlan_nyilvántartási

"'"oi*áo -"n*"'o'|t _ hiteles másolatának fe használásáVa ke]L e késziienL A teíVeken

feL tel tunietni ''KészÜ t az á lam a]apadatok fe használásáVa

Ld OTEK 4 S (4)

o *,r' on'nor.rnu.atok feladata nak e|átásához sZÚkséges tevékenység térkép]

m"gn't"porJ.aho, 
".-al 

anri ingatLan nyiLváltartás térképi adatbázlsa t kotelezó alké m2zn]L

ti| u inrereri e" tertépészeti tevékenységrót szÓb 2a12' évi XLvl ÍöNény 8. 
's

;te;ukészítés során alkalmazott hiteie5 térkép másolatát a dokumentációhoz csatolni

szükséges!

A rendelettel ióváhaqvásra kerülő Helvi Építési szabálvzat és szabálvozási terv

módosítására vonatkozóan:
a) A helvi építészi szabálvzat módositása:_;-É1 

^ooo'LJSJ _'1() o)<zl lrool_ é'zóo,'azé<| (eí\'r leo eLie|
"' r'rsz lo j: i.s,_ d lere>''den '/o'oJ'áio 

gá7dé'J9 IerL''lel 'e

!'iá"v* .-sa]v"rái A 32 s 'Gazdasági' telLrLetek ovezeleLnek teekre

A haiályos

Vonatkozó

er^e 'o'e' Érl'l-r J//ao)sze og|á o széoa ,ozJlsa tJb|jzat a ro
1Él.kre.iona:kcztaton

sal,:.s I
hrlza ar :P t:sl

fuln !'l:'J l']ó' N 
ln

le d|t. béeDle l épihren'

r<;Éra; ---n"-ss!!r,.6lo-"!|!f !f *E]|+, j'ffi -lÉ...ú: r"to i.,irleLlcclg.ltolLl l j<e!!!!!!] 

-]''!9
n u..t.."nuere. dokumentacóhoz csaiolt szT_O1 számÚ módosított szabályozásl

;.^ ";; "";:;-'r '" 
lá'd:<d e'' 'PfieoÍÁ:'ee'''neg'dÉÍo'é_dó

rneoer q'oeh leq_agloob oeeo Iel_'eg 30ol

-_.áÁni"o"'r eór"ó,olo ep,r e_ ' -áqé)cao 6 méter

^;;. 
.;-';; 

"qi 
,"-bo," 

"' 
("-'o- 720m2 (07-es kodszam)

.'" ,.u n"a ""o'.'a,"r'"' 
oe"'9'Lesi ;t''lz'É'ro'r' eoé5t ne ] ''ol'lenre az

.,in 
"]t 

,no"L a. 'rt o'o iye ''ro' '"r^ 'L e ooesél' 'éTogá_a' dó

o' ".l..;:; 
;;r''"';:'" ;'o'' eo'_ a lE>/ _ ooo'ia' Ireqe'ztésé'z| _segé'



3. AIátámasztó munkarészekre vonatkozóan
a) A dokunrentáció tartalrnazza a telepü ésrendezési eszkozok és a magasabb szntÚ tervek

egyezoségének Vjzsgá atát
b) B o ógia aktiv tásérték számítását a dokumentáció tartalmazza
c) A dokumentác Óhoz készü]tek a átárnasztó fe]ezetek'

4. Körnvezeti vizsqálat készÍtésére vonatkozóan
Az eijárássa kapcsoaiban irodánk kúlon levélben (ktsz: BoD/0']/107']-3/2014) adja meg
Vé]eményét Ebben rögzítettÜk hogy annak efolvtatását az épít-Att körnvezet Véde|mének
szernpontiábó] nenr tart uk indokoltnak.

v. ÖsszEFoGLALÁs

E őzóek a]apján ]\,4 kóháza kozséq nródositott településszerkezet tervének helyi épltési
szabá yzatának és rne lékletének a szabályozási tervnek a dokurnentációját továbbtervezésre
alkatmasnak tartom.

V' DoKUMENTÁLÁs

Az egymástól e]térÓ jogszabályal elfogadásra kelüló te]epi] ésrendezési eszkrzÓket Úgy cészeÍÚ
dokumentá|n], hogy a ]og] aktusnak megfele]óen kirlÓn keze hetó egyen'
Egyszerűsitett táb ázatos fornrában szi-]kséges berrutatn a Vé eményezésbe be Vont szerep ók tÓmÓr
Véleményét. A Vé]eményezési el]árás során beérkezett Véenrényekre tételes szÖVeges szakmai
magyaázaÍ 1eepüés] fóépitész általi osszeálÍ1ása indokolt A fóépítész ezzel ad tájékoztatást a
képvise őtesti] etnek a beérkézett Véleményeklől _ azok telepUlésrendezési eszközbe tortént
beépltésének szakmai maqyarázatáVa -' és kér dÓntést a Vitatható kérdések esetében a
torábble1é7éCq.'

Vl. Továbbieliá.ás

. Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdernényezhet arneyról jegyzókÓnyvet
kel] készíteni Ld 314/2012 (Xl 8)Korn rendelet 39 s0)

. A véleményezést követően a beéíkezett véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkÖnyvet

ls - ismertetni kell a képviselő-testiilettel, arneyek efogadásárÓl Vagy el nem fogadásáról a
képV se ótestület dönt. A VéleménV. észrevéte e] nem foqadás esetén a dontést ndoko]ni ke l

Ld. 314/2412 Xl. I ) Korn. rendelet 39. S (2)

. ,,A polgármester a Véleményezési szakasz lezárását köVetően a telepü]ésrendezési eszkÖz
teryezetét az eljárás során beérkezett Valamennyi Vélemény és a Véeményezésj szakaszban
ke etkezett egyéb dokumentum egy pé dányát továbbá azok máso]ati pédányát elektronikus
adathordozón megkijld végső szakmai Véleményezésre az állarn fóépítésznek

Ld. 314/2A12 Xl 8 ) Karn rendelet 4A S (1)

. A településrendezési eszközök csak azt követően '!5 nappal késóbb léptethetők hatályba,
hogy a polgáImester a jóVáhagyott (de még nem hatályos) te]epülésrendezésj eszkÖzt és az
elfogadásáról szóló képviselő_testületi döntést meqküldi az állami főépitésznek és
ejárásban részt VeVó osszes á lamigazgatás szervnek Vagy az elektronikus úton hteesített
doklmenturnok elérését biztosít]a és errő| értesíti az érintetteket L(1. 314/2a12 X] 8) Korn
rendelet 13 S (), (2)

l\,4isko|c, 2014' október 9'

áth Mihály
álam íőépílész
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ÉPjTEsÜGYl És ÖRoKSÉGVEDELNll HlVATAL.
Át.l-AMl FöÉPiTÉSZ

Ügyiratszám BaD lu l 1 a7 1'2l2aM
Kérjúk, választevelÚkben hivatkazzanak ügyiratszámunkra

Ugy ntéZó] Gerge]y Péter

Telefon: (46) 512-961

Tisztelt Polgáímester lJ r!

A tárgyi módosltáshoz az egyes tervek, illetve programok

Kormányrendelet (tovább akban] R') 4.s (2) érteimében a

élclöntéséhez az alábbi véleményt adom'

Az érjntett terüle1eken a telepúlésrendezési eszkÖzeik tervezett

hatás ménékét aZ épÍtett körnvezet Véde|rne szempont]ábó _

köínyezeti Vizsgálat leíolytatását szükségessé tenné'

H V szám] MH/594/3/20']4
Ügyintézójúk: Franko Tamás

Tárgy: Mikóháza kÖzség

telepLr Lésrendezési eszköze]nek
módosltásához kapcso]ódó kÖrnyezeti

hatások e döntésére szo qá]ó eLjálás'

környezeti Vizsgálatáró] szóló 2/2005' (l 11)
Várható környezeti hatás jelentőségének

Vá tozásábóL adÓdó Várható kÖÍnyezeti

nem ítélem olyan jelentősnek, ami

FRANKó TAMÁs
polgármester
részére

Mikóháza
szabadság u 10
3417

FehíVom szlves figye nrét a R 5 s (3) bekezdéséber fogla]takra' mely szerint a tárgyi eljárás lefo ytatása

után onkormányza]i döntést (határozatot) kel hoznl a kÖrnyezetj Vizsgálat szükségességélól Vagy annak

elVetéséről

a) Amennyben a környezetiVizsgálat készitése me|et döntenek, úgy a R 7 s ('1)''bekezou::!:".l"Jl1]:11

9E (továbbiakban' temaiika)i éÍtékelés kon k és rész

."qáll;; ;;;:", épít"tt kÖrnyezét VédeJme szernpontjábó| _ a köVetkező tajékozta1ást adorn]

Á_F 
-1' .. ,*ltette1ében íogLaLt áta]ános köVetelrnények tadalmazzák azokat az eleínzés]

sz-ompontokat rnelyek Vezéíonalként szo gá nak a Vizsgá at kidolgozása során'

n a.o l't pont 
"tolr1"' 

t',o9y a Vizsgá atnak tarta mazn!a kel' a program megValÓslr ásá esetén a

kÖrnyezetei érő hatások' kÖrnyezeti kovetelmények e őreje]zését' a kÖrnyezeti elemekre nézve' kÚlonós

tekintetie az épitett kÖrnyezetre és annak részeként az épített és régészeti orökségle

Á íen1iek a ap]án a tem;t]ka ieNezetén tú]' annak kjegészítéseként - az épített kornyezet Védelmére

kiterjedően nem tartom szükségesnek
Az így elkészített a környezeti éréke]ést tarta rnazó clokumentácót a R) 8' s éÍtelmében a terwel

eqVütt kell véleménVeztetni
; kÓ",)^."t'É'ték"é" "sr" 

része]t a 4' számÚ me|lékletben rneghatározott tartalm kÖVetelményeknek

megfe];]ó részszakterul;teken 'a környezetvédelnri' teÍmészetvéde]mi Vízgazdálkodási és tájvéde|mi

sza"kénől tevékenység ró] szó|() 2g/zoag' (XlL' 21 )Korm r"ndeletben ÍögzÍtettek szerint" tervezői

néVjegyzékbe bejegyzett, jogosu isagga ren']elkezó (kÖrnyezetvédelmi szakterÜLeten' ]l etve

3525 Msko]c Városház téÍ ]'
Te eíÓn (36'46)512_97] E_máil:allaff foeojtesz@borsod oov hU HoÓ áp'WW kormanyhivala hU/boísod



részterületein SZKV betűje ú; ieÍmészetvédeLm szakteru eien és részterúIeteLn sZTV betúieLLj Va afiIl

tJpeaeLmi szat<teruLeten sZT]V betúje ú'szakértó jogcsu;tsággal Íendelkezo szakéí1ó készlt e Ld

R L S (1);

o1 ,eÁran" az'esetnen. ha környezetj V zsgálal készitését nem 1ar1]ák sz,ü|:é:esnek Úqy eltől etéró

Vé]emény(ek) esetén a R 5'S(1) érte]Áeben aZ jndokok tiszlázása érdekében meqbeszélést kel|

tartani!

FelhíVorrr a szíVes f]gyelméi arra hogy a R' 5 s (2)i (3) bekezdése ben fogla|tak szerint a 'k dolqozót tehát

ebben az esetben az onkorÍ]ányzatot - a nyi'!ánosság irányába s teLjes kÖrú (a környezet Védelméért

feeIós szervek Vé ernényétó eltéró dontes;setén az etérés iényéi és a dontés indokait js tartalmazó)

táiékoztatás kotelezettség terhe i'

iln"o 
'"g'"'"'o"n 

a dö;tést (azaz önkormánvzati határozatot) és annak indokolását irodánknak is

'"g 
;"ir k';'d""i u ,-a"pu]ésrenáezés] eszkiIt<iodosítására Vonatkozó' 3142a12' \x| 8') Korm' rende et

40. ! szer nt] végsó szakrnai Véleményezés szakaszban

i\,4iskoLc, 2014 október 8

ály
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. ESZA K.MAGYA
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ÉDELMl FE LÜijYÉLisÉc'

Üqyjíatszám] 15469-2/201 4
Ügyintéző: Korózs Zsuzsa
HiVatkozási szám: fu1H/594/3/2o14
ÜgyintézójÜk] FrankÓ Tamás

Tárgy ,N,4 kóháza kÖzséq terÜ eten éV;-i7 hrsz_l]
ingatian és kÖrnyezelére Vonatkozó
Te epÜ]ésrendezési TerV módosjtásának', -Véleményezése egyszerÚsített eljárásban

I!4e]lék et:

lvlikóháza Községi Önkormányzat

lvlikóháza
szabadság u' 't0.
3417

Mikóháza Község 
-Te]epÜ ésrendezési terVének modosltásával lapcsolatban' MHl5g4l3l2a14'hivatko,,ásl szár i 2a A szeplenber l'7_ér. el1e,,eII 

""s'"]á.é''uni"'Lor1yezetvédelrrllelrrészelVedelm szempontbó az d'abo' vé|e.'lén,rl aolu.:

yi:lx."1^ l1Í::9 _9:i:lll:*:o ,'a ' ,telepulésfejlesztesi koncepcióró az iniegrált
::-':?:]9sÍe, 

esztesr st.ateg.a'ó e5 a településrenoe7esi es2{özolrol ,a arr,rt eg-yes
::''"l:''":-::::::'' sajáÍos jogi.Iezmenvehrol sálÓ 3,l4t2o,l2. (x|' 8.) Korm' rendelet 4l. s(|] oeKezoeseben toglaltal ertelmeben egyszerüsített eljárás keretei| belül Vélemény kéré;cél]ábóI megkeleséssel é]t a FelÜgyelőség Í;)é

Mikóháza KÓzség igazgatási területéD Íe,.vo, belterü]et] 317 hrsz' ngattant a hatáIyostelepúlésrendezési eszkazok keftválosi lako.tet uletké.nt harározlar,r"ó, a i"oáLsitas 
"etia, 

nőóiaz ingatlan kereskedetni-gazcJasági terúlet felhasznátási módba keriitiajia, 
'''

Nleqkeresésükíe az alábbi véleménVt adiuk
A te epÜlésszerkezet minden nen-rű áta]ak]tasái te.Lr]et-felhaszna]ását úgy kel] megtervezni' ésVégÍeha]tani, hogy annak során a környezeti elemek (alaj' L*s"tr"i."."y*ese kizárhatólegyen Ennek erdekében aváso Lrk ' t;|epÚ éshasznáütr"''"o""]i"!J"loiijsok megtételét aza]ábbi jogszabalyok alapján

Felhivjuk'a Íi'qYélmet' hogy a Vi2ügyi lgazgatasl' Va]arn]nt a VLzuqV] hatosaoi feladalokat e]]átószervek kijelÖléséről'' szó|ó 48212013 1ill tz'7 Korm ,""oJÉt irálJí' valarninl a ,,atelepÚlésfe]lesztésj koncepciórÓ , az ]ntegra t telepÚ/ésfejlesztés 'siralegiaro és a
:]:'1u|él"l"."ía'] 

es:^a:::.o' Valá-,nÍ e9/e-s teteplleveroeies ."1aLoJlog'nLe.-enyeL,o
rLQll) Jl.+ zulz '^ ö'l {o'f're.delet9 re|ékelelek3a oonl.a aldplan vlzgazdá|kodási esvízvédelmi szempontból, a Vélemenyezesben itleiet el ;Ii'ig;'g"ta"i szery'a területi vízügyi hatóság.

. Földtani közég védelmének szempontjából:

1-'i:::f':! e]emek .nino5égenek ÍnegóVása érdekében, a te epÚ]ésrendezéssel érintettIerU eten csa\ o }an ep'lmé1ye.' 'l-Ólve a/o^aoZ ta.1o.'o élesítre1yek te!ékenysegekrregValós;lása' uzenelIetese el geoel/ezLe.o amelyel ellenorzöIl }'o].l're^yek 'köz.on
múkÖdtetése hosszú táVo| sem veszéiyezteti a földtáni közeg lo 

-al"p"tj*r., 
továbbá azátalános normatÍV emberi eIVárásÓk és a Vonatkozó r-,ataryos ,og"s.'uia]yo[üal megtogatmazott

kőrnyezeti cé]kitúzesek teljesÚ|ését



2

A földterü]etek fe]használása (hasznosiiása) solán megValósuló léiesítrnények építési

""g;ay";Jián". 
kÚlÖn eljárás keretén beúl meg kell kérni a Felugyelóség szakhatósági

hozzájárulását.

. Hulladékgazdálkodási szempontból:

Előírások:
]'-''Á-1"j"pi,re.r"noezési terV módosításáná]' il' ennek alapján megVa|ósítani tervezett

i"lr"'z!'"i tevékenységek megVa]asztasánál fo]yamatosan f]gyeLemmel kell lenni a

;"Jii"d1'"k;;i' ;lá 
'őiz'" 

eui cixxxv tV' (Ht ) va amini a végrehajtására kiadott

,o9szabátto<oar ioglalt lá'gyla Vone'kozo elo Íaso\Ía

- iióv"t"mo" ke]l VennL továbba a hulladékgazdá]kodá_si _t9y_9l'9^:" a mege]őzés|

orl1á.or.. Vonatkozó részletes szabályokró] szóLó 31o/2o]1'(Vlll] 1j:) Korm rendeletet'

í:"'#;i; 
" 

r;'j l;rraoexóazoalxoaasiiervekről szóló 15/2oo3' (Xl 7') KwM rendelet 6'

számú mellékletének e|őirásait'
- iir"" 

" 
n'rr"jer"x lllegális lerakása és égetése' továbbá a Veszélyes hu ladékot a települési

hul!adék közé juttatnil
' e 'áj""ita*ál 

érlntett jngat|anon Végzett tevékenységek során' képződő hulladékokal -
metven- t<oret a 72l2o13' |vll 27') VN"l rende]et 2 sz' mellékete határozza meg _

"ililli"ii"", 

_" 
iorrryezet tárositasát kiZáró móC]on az e céka kijeloli gyújtóhelyen kell

- f'í:iJ,:'J:;i, Veszelyes ,-J''adeko\rö lgyLjles elokezeles szá' las' keÍeskeoelem

i"'"'"irt,i"'_la.La"' 
_njsznos 

itás ártatmat áÁitás szabá1yalnak betartasáVal) a veszélyes

i "láoj'r,"itál 
kapcsolatos tevékenységeh vegzesenek' . íe teielellól szó|ó

98/2oo l' Vl' 1 c' hol má-ly'endelet e ói'ása' szel lrt \ell go'ldosl odn'

- n n"ir"oir."r átadása 
'esetén meg ke]] gyóződni az átvevó átvételre Vonatkozó

looosultsáqáro
- i"r:;il;'";';,' által érlntett teíületen be ké|l taftani a közszoLgáltatÓ hulladékgazdálkodási

i""et""u""o".r es a hulladekgazdálkodási közszo]gáltatás Végzésének fe]téteIeirő] szó|ó

a:elzo'i' ti'' 29 ' Kor- íerdeeteIoila,all

^ '/rnn\ 'l ]l ' ^oím rende'eI szellrli No' lyezeti enénelés e''ész'tese hJllade<gazdalkooásl

}áÍi!i;i" ""- ';; "l;,;i;;;"iJ arra 'og' a -odos:tás solánJe|e.tós rdtás nem Várható

. Levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból:

Tárgyl ügyben szereplo MlKohaza Lozséo 3]7 hrsz ú ingatlan és kolnyékének TrT módosítását

^ an^]'n]Ó /Yll 23 ] KÓrmanvren delel' 
"a 2}4l2oa7 ' (X. 29') Kormányrende]et, é5 a 2712008'

Í*i::'í"^""úü]É.'ú ;gy"ii"; l""J"ür É"tartása mellett levegő és zajvéde mi szempontból nem

kifogásoljuk'

Gazdaságl rerületeL k]elölesekoí ílgyelemmeL ke]l lenni arla' hogy az ott engedé|Vezendő iparj

*"it"""ia""ri ata a lakohornyeze1ben okozott zajterhelés ne haIadja n']e9 a 27l200B' (Xll' 3')

ia"vú'l'"ú-"svl't"' le1de'el 1 me''éLleLe s/e' 'L 
^atárértél'eket

. Táj_ és természetvédelmi szemponiból:

l\.4ikóháza község hatályos te]epülésrendezési eszközelnek a l'4ikóháza 317 hrsz-ú ]ngatlanla és

;;;;;k;r.";;n;;" vonátkozo tervezetl és véleményezésre benyúitott módosiiásáVa] szemben

i.r-esretuéde'm' s/e-poaloo k''ooásl te'r'] e^le'el''

lndokolás
Mikóháza kozseg telepulesrenoezesl |elVének tervezeit és Véleményezésle benyújtott

J]io"á.i*.' 
"_"-Éouie" 

'o"tt"ruletan, klvett muvelésl a9ü (lrodaház táÍo ö asztalosműhely és

lli""., i'oíe'.'l,". t"'ezell o'szá9o5 je|erlo5é9u védett ter-eszet' tel-etel Natura 2000

il;;i"i-";;;;;j dzo tal ele^' jgf"ö' tu1"t"k" |e|enleÍero 'lrcs l-oo-osL1k ezéfl azza'

"-rJ.io-"n 
i",*é.."tyao"rrnl i'"nroontool t'itogésllpm e!]cu!!'



EzÚlon Je|ezzük, hogy az egyes tervek, illetve p.ogramok környezeti Vizsgá|atáról szó|ó 2l2oo5'
(l' 11') Korm- rendelet 1' s (3) bekezdése szerint természet- é5 tájvédelmi szempontból a
tervezési terÜletre nem ta.tiUk szi]kséoesnek körnvezeti vizsaálat készítését'

Jelen vélemény a további engedélyezési eljárások, szakhatóság' állásíogIalások során nem
tekinthető Íáutaló magatartásnakl

A fentieket kérjük a rendezési terV Végleges kjalakítása során fiqyelembe venni.

Miskolc, 2014' október 14'

Rónai Kálmánné
gaz9ató megbízásából:

.-) ,<'- -.t- '- \
Bese Barnabás

általános igazgatóhelyettes
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Ttugv: Mikóháza Község le1epiilésrendeZésr csZkö_
zök módosításának véleményezése

Frankó Tamás Polgármester Ul Íészére

Mikóháza Község Önt(oImányzata

Mikóháza
szabadság utca 10.
39lt9

Hjvatkozásiszám: Ml1/594/]/2014
Ügyintézől klványi Nóra ka '_' ' __-...' _

l eletolllám *- _ 4ó j02'97tl

I

:.--

elvégezni'

l:

1

T is|,t e l t Pol g úffi e'fu r aÍ !

Érlesjtem. hog)' fenti hivatkozási számon történó negkeresésére' Mikóháza Kózség településlendezési
ten'ének módosításához tűzvédelmi' pol8áIi véde]rni. és katasárófavédelmi szempontból a következő
éSzÍevételekel leszem:

A integrálf telepij]ésfcjlcsztósj stratégja tcrvben a katasálóÍ'avódclcnről és a hozzá kapcsolódó eg-1e5

tönó|yck módosításáról szóló 20L l' éVi CXXVIII' tönóny (a továbbiakban; Kat. tv'), a tiiz elleni vé_
dekezésról, a núszaki mentésről és a túzoltóságról szóló ]996. évi XXXI. törvény (a továbbjakban:
Ttv'). továbbá a 28/201l ' (x' 6.) BM lendelettel kiadott országos TLízvédellli Szabályzat (a további
akbarr: oTSZ), az építésügyi és építésle]ügyeldti l1atósági eljárásokól és el1enórzésekől' valamint aZ
építésüg-vi hatóSági szolgáltatásróI 3l2/20]2' (XI' 08.) Korm' Iendelet (a továbbiakban; Korm. r')' a
telepiilésfej]esztési koncepcióró1. az jntegrált te]epülésfejlesáési stratégiáról és a településrendezésj
es7közókről, va]amint egyes településrendezési sajátos jogintézményekÍől szóló 314/20l2' (X1' 8')
KoÍIn' rendelet. a települések katasárófavédell11i besorolásálól, valamint a katasárófák e]leni védekc-
zés eg}res szabáIyairól szó]ó 62/20] l ' (XIl. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/20 ] 2 (XII.1 l ') Blv
len,:lelet' az életvédelmi létesítmén)'ek létesitéséről, fcnntarlásáról és békeidőszaki hasznosjtáSáról sZóló
22.|1992' (XI]' 29.) KTM rendelet flíz- és polgáJi védelBi vonatkozású elóirásait és az idevonatkozó
nemzeti szabványokban Íbglaltakat én'ényre kell.jultatni, kienelt figye1errrmel az alábbjakra:

A víZigény szárnitáSánál az o]tóvíz igényt is figvelenlbe kel] v€nDi' A Tn'' 29 { (])-(2) bekezdés
szerint a te]epiilésen az oltóvjz |ycrósi 1ehetóségek biztositása az önkormányzat feladata' A ki-
jeIö]t teriil€ten a legnagyobb (rnéíékadó) lűZszakasz alapjfu az oTsZ'{38.s (5) bekezdésében,
iLl' 19. mellékiet 2. táb]ázata szerint elóíÍ oltóriz inlelLilást kell biztosítani' AZ oltó,lízszükség-
]et leNezésénél fig}'elembe kell venni továbbá aZ oTSZ 442.s _ 448's-ban meghatározortakal
is' Az oTSZ 412'$ (]) bekezdése értelmébet1 vezetékes vízellátás létesítése esetén föld feletti
tiizcsapokkal kel] biáosítani az o]tóvizet'

- Anrennyiben a kije]ö]t teriileten fúrott kút keri]l kia]akitásra, a terme]t és szolgáltatott vizek
gázmentgsítéséről szó]ó ]2/199]. (VIII'29') I<]IVM sZ' Iende]e1szerinti glitaíalon vjz5gálatot

A vj7ügyi iga7gatási. valamirÍ a vízüe}i lratóságj leladarokat e]láló szen'ek kjjelölésérőL szóló
482/20l3' (XII' ]].) Kolm' rende]et ll. $ (6) bekezdés a) pontja a]ap'ján arnennyiben a kiter-
melt viz .'B'' vagy..c'' gázfokozatú szakhatóságu kat szükséges megkeresni'

A szomszédos telkekeD a meglévó épiiletektől a n]egengedetj legkisebb távo]sá8 nem lehet ki-
sebb sem a telepítési távo]ságnál. sem az oTsZ sze]inI n]eghataíozo]1 dztávolságnál'



Túztá\ olslgok tekinretéhcn az o l SZ 45 l'$ _ 463 's -ban leÍrtakat kell alkalmazni a Korm' r' ólre/reKrer /. pontji szeflnt: \agJ ts al
' .,C'' tűzveszéIyességi osztáIyba taÍozó épületek esetón;- 

'.A''-.'B,' tűzveszéiyességi osaa11u heJyiiegeket taÍalmazo epülete| eselén;_ Löll eglaíó^odaJra ./oltalo epiImen\ e.elen;
500 m, _ szintenkénti összesftétt _ aIaptertllet fe]etti,50 mr_t meghaladó alapte'
rii]elu lo,/ö.'ep' hcl) i.eger tanarmaz-r épÜle' e.ete_;_ )()0 n' - szinte lenti össz€sitett _ alapterűlet feletti .,D','''E,' tüz1,eszél}'ességi
osztá]yba tartozó iparj. mezőgazdasági és tároló ópüietek. épü]etrészek esetén:_ mozgásukban' cselekvő képességükben korlátozott személyek tartós e1hclyezé-
sére szolgá1ó 1relvisége1 tartalrnazó épü]etek esetén;' pinceszintek kivételével a kétszintesnél Ia$,obb szintszánú lúó_ éS üdii]őépir
]etek esetén;

' terepszint alatt két szinhlé] több pi|!eszillttel Íendelkezo epilmeny cseten;
zenés, táncos rendezvény hel} 5zlnéül szolgaló cpltmenj. eprtmén1resz esetén.

A tűzoltási út tekintetébcn az oTSZ '{28.s (1) bckezdés e]őírását kell betartani a terülc!
t'ellraszná1ások során'_ TtíZoltási feh'onulási terü]et vonatkozásában be kei] taltani az oTsZ 423' s (].) _ 43l. s_ánakelőirásajt.
A Ttv. 5.
sítani kell

.^ A téIsé€rc jellenző, nagyszámú szabadtéri tÍizek visszaszoritására a lelego lérleInéról szó_
]ó 306/2010' (xII' 23.') Konn. rendelet 3' 

-s_a 
alapJan a le\ egdvédelmi kövctilmónyekct a terli_letfeilesztósi' terüIet- és telepüIésrendczesi. terr ei, települ;stejlesÍesi ron""|"io r.iaorgo.a.u

során érvén}€síteni ke]l' A körn}'ezet rédelmene| általános siabál)cjról ''otl rqys' eul rnt'|ijrvélry 'l8' s (4) bekezdés b) pontja alapján az aYar és kerti hulíadék égeitsére vonatkozószabályol ak meg kcll jelennie az önkormányzat rendeleteiben'

$ (4J bekczdés. 28' s' valamint a 29's ( l) és (3) bekezdós pontjait érvénycsitve biÍo_
a tűzolrásra és műszaki mentésre Vonatkozó kozszolgálati r"i"aut .ttatí.an* i"I,!'_

Javaslon1 a iöldfunilag veszé]yes terü]etek
nlolni az alábbiak miatt)

alábányászott terület'

- a]ápincézett terület'

- barlang,
épített falonrlása,
feltöltöt1lerület,
Íutóhomok,
gázlelár.amlás,

_ hányómozgás, zag},1áIozók'
háttérsugáIzás'
kófoIyás'

- kúszás,

- omlás.
_ regionális emelkedós.

- regionális sü1l}'edéS'

(ahol palt_ és iöszfal, vagy e8yéb tómegrnozgással lehet szá-

_ rétegcsúszás,

- rézsűlrámlás, rézsűcsúszás'
_ sárlo]yás.

suvadás'
_ szeleles földcsuszanl]ás, rog'vás,

ta]ajfol)'ósodás.
térf'ogatváltozó agyag'

- tönnelékcsúszás,
- tőzeg terÍilet,
_ vízszintváltozás,

- egyéb e beri leYékenység á]tal kivá!
tott a fö]dtanj kömyezetet érintő ka_
tasztrófák,

l'elmérésél é5 azoL ÍeIlünlelé\él a7 inlegrált lerületfejles/lési stralégiái. szabályo/iii 1€rven é5 aDell l eplIeqI s/ábáh /'alban. lo\ ibbá az oll lijIlénó €pítés meglillásá1'

Tájékoaatom' hog\'a be]Vizcs teriilcteken tö ént káítalanitásj ii&vekbcn az a]ábbi problémák meÍü]tek

- nincsenek víze]vezető áIkok vag}' kapacilísuk túl kicsi;
vízelvezetó árkok' aknaszemek fo]yamatos tisz!ításának hián),a. elhanyagolása;
átereszck e]dLrgulása, losSz niiszaki ál]apota]

- Inél},en fekvó terüleleke kjadott épitésiengedélyekl



- a mes]évő víáározók táÍolókapacitása kevés' így a nagy mennyiségíj és hjfielen jött csapadék
táro]ása nincs megoldva;
telepüLés alacsony fekvése miatti lassú a lefolyás;
bjzonyos teleptilésrészek telepszintje a közelj folyó á!ízi vízszintje alatti fekszik'

Fentiek miatt az ár- és be]vízvcszélyes teriileteken az épitési engedélyhez sziikséges követelmények
meghatározásánál javaslom Í'igyelembe venni a veszélyeáetettség mértékét, és a11nak megle1elően aZ

általánostó] eltéró követelményeket szükséges előimi (pl. az épületek lega]acsonyabb ft]ldszinti parl1ó-

vonal_nagasSágának ]neghatáIozása a várható legmagasabb be]vízszjnt frgyelembevételóve1, lábazati

beton l'ízzáróságárak n1e8határozása, épülelek alápinoézettségének megtiltása, stb.)'

Indokolt a mélyen fekvő területek felmérése és annak feltüntetése ! sznbá|yozási terr'en és A helyi
építési szabáIyzatban az ott történő építés megtiltása.

Kérem! hogy az elfogadott stratégia honlapon való közzótételéről szíveskedjen értesítést kiildeni a
311/2012. (xI' 8.) Korm. rendelet 31. s (4) bekezdése alapján

Az Iga7Patóság a tervek további egyeáetési' véleményezési eljárásában a későbbiekben is réSá kiván
venni.

I.latáskörőm és iIletékességem a Kat' tv' 24' s (1) bekezdésén, a végrehajtásáÍó1 szóló 2],1/20] L' Konn.
rendeiet 3' s (1) és (3) bekezdésein, valamint az Etv. 9' $-án a]apul'

JeLen vóleményemet a telepi]léslendezési eszközók módosításának jóváhagyásra kerüió változatához
kell nre1lékelni'

NlÍiskolc' 2014' szeptember 22.

(i]Nözlcttel:

' Lipták Áttilá tííZoltó d:lndártíbornok
megyei igazgrtó

,'az i4Egd!ó helyelí és neyében''

Törő Attila tű. alcz. s.k.
katasztrófavéde]m i hatósági osztá1}.veZetó

Kiszult 1 példánybar
E5. pé]dány 2 ]ap (] oldal)
(ap ák: cinzelhck (ovábbitmi] Hivatall Kap un k.resÍil l), majd lrat1ár
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Frankó Tamás, Polgármester Úr részére
Mikóháza Község onkormányzata

Mikóháza
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TáÍgy: V]ikóháza te epü ésrendezés terv
rnódosltása egyszerÚsitett e járáSban
H Vatkozási szám MHl594l32a14
N,4elék et _

Tisztelt Polgármester Úrl

Mikóháza kozség telepú ésrendezés eszkózó( mÓdosltása tárgyában . tei'Ápü éSfe-jlesziés
koncepcióró az integrá]t lelepL]]ésfe]lesztés stratég áró] és a teepüésrendezés es:kczokló] Vaarnnt
egyes telepÜ ésrendezéS sa]átos jogintéznrényekró szóló 314l2a12 (X 8 ) Korrn renaj'. et 38' s 12) bek
b) pontja \raa..nl 9 me léklet 8 pont]a áta bztositott jogkÖröm aapján ntézeten_hez érkezett
íne9(elese5eic d; a abbi áliáJiog a ást adom: ' '

A me!]ki] dott Vé eményezés anyag a apján a Vá tozással érintett terr:] e1kÖzmúVeslté6e te jes kÖ (317'
hrsz_ú ingataa) A terÚlethaSzná atok módositá:ia kapcsán (fa usias akóie|!letLó keleskedeln].
gazdaság leri]lethaszná at) kozegészségugy éldek hogya akó teruetek ÍendeteteSs7:elÚ használatát
pari tevékenység za]]a ' porral Vagy légszennyezÓkkel ne zavar]a lakosság] panaszok a késobbiek
során se mel!l]enek fel
A terÜet haszná]athoz biztosltan kel a közÚt kápcso]a1ot. az épületek. rnútárgyak bztonságos
megkÖze íthetősége i . esetegesen bekÖVetkezó haVára_esemény elhárjtása érdekében
Az egy ingatianÍa Vonatkozó településrendezéS terv rnódosításábó adódó Várható környezet hatás
méfiékét ' kozegészségÜgy szempontból - nen'] lté ern jeentósnek. ezérl kornyezet] Vzsgá|at
lefo ytatására nem teszek iavaslatot A tervezett módositás fent e óírások betartása me lett
kÖzegészségÜgyI szempontbó nem kifogásolható
Tá]ékoztatonr továbbá hogy lntézetem a Véleményezési ejárás tovább szakaszában s részt kíVán

ll l..l!_ ,li:r .1,: lrr a' I :. .i, r. .i ,,. .irr I
L, :; f:-:. .,, . rrr:,

.:,ll, il.l.'. 1'J,'r,..r.i i ! .r.,-l ..:. i r ,rr::
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Mikóháza Községi Önkormányzat

Frankó Tamás
polgármes1er

Mikóháza

lil lllillllllllillilutillil ilil
NKH00894057

Tárgy;

lktatószám:
Hiv. szám:

. Ügyintézó:
' Telefon:

- E.mail:

Úüjq yi, vasút és iajóási H iva lal

l\y'ikóháza község telepü ésrende_
zés eszkozei módosításának
véleményezéSe
tvHtu1t977 t1t2014.
rvH/594/3/2014

Koszéj Adé]
06-1-4741-J49 !

koszej.ade @nkh.gov.hu
s.,abaoság jI '0 l _r
3989

I t,
Tisztelt Po]gármes1er Úr| : '- 

'"'1J:''\|(l'-L9 ' '.

1,,.(t.i
V ko^áld kölseg közigazgatdsi le'ü'elé- 'e.Vó J1i rrv_ú 'ngat an Lelep.llésrendezesoi 

"r)lo$",egyszerűsitett e]i3rás r-ere-teben torténő mÓdosításáVal kapcsoáios rnegkeresésére a Nemzeti(özle_
kedés HatÓság UtÜgyi, Vasútiés HaióZási Hivata részéről az alábbi tájékoztatást adorn

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepijlésrendezési
eszközökről, valanint egyes településrendezési sajátos jogintéznényekról szóló 314/2012' (X' B)
Korm' rende]ei 9 me lék|et 9. pontja szer nl a Nemzet Közlekedes Hatoság ÚtÚgyi, Vasúti és HajóZási
Hivata a gyorsíorga mi úttal, kÖZút határátkelóhelye, vizi útta] és Vasút pályahálóZatta kü önosen
szintbeniköZút-Vasút átjáróVal ér nlett te]epülés esetében VesZ lészt a Vé]e mé n yezés i eljárásban '

Fentiekre tekintetlel a le epülésrendezésj eszkozök rnódosílásáVal kapcsolatban hatáskÖr hiányában
észrevéte|l nem teszek'

AZ eljárás további szakaszában nen] kivánok részt Venni'

Tájékoztatom, hogy ÍVikóháza köZség telepÜlésszerkezeti, szabályozásl tervének és helyi építési sza-
bá]yzatának Véieményezésében a Borsod'Abaúj-Zenrp én N'legyei Kormányhivatal KöZlekedési Feü-
gye ősége rende]kezik hatáskörrel és ]letékességgel

Budapest, 2014. szeptember 19.

BÍó József
ÚtÜgyi' Vasúti és HajóZás H Vatalt Vezető
elnökhe yettes nevében és Ínegbízásábó |

aiGyörgy
lyVezető

Tájékoztatásul kapja:

Borsod-Abaú|Zernplén N,'Iegye KoÍmányh Vatal Kózlekedés Fe ügye ósége
3527 Ny'isko|c, JózsefAttla utca 20

Úr és HidÜgyiFóosztaly
Engedé yezési és Folgalomszabályozási osztály

1066 BL]dapest Teréz krt 62' ' 1387 Budap€sl62 , Pf: 30 'te efon +361 4741na'Ía\ +36 1 331 9917
www nkh hu



Mikohaza'hu Mail ' vé]emény Mikóháza te]epü]éslendeás i eszkózei' ' ' https://mail.google.contnail/u/0,/?ui2&itsdB I dd62a48&view:pn& .

XJX,.,ll
f - *

Vélemény Mikóháza településrendezé$i eszkö2einek módosításáv3l

l._.

kapcsolatban (LR/RK/NS/AJ23 3511120141 ' : '' -. -''ltt.ent t, +:=:-+E:_,^*!1, :_:14=,_
Bodrogközi Gergö szilárd <Bodrog\o7i Gelgo@n(h'gqv hJ> t 2o)1 \Tve-'Tb& 

22' Á a7

c,n7ett ' írl]^ohaza@mikohaza hu' < m'kohaza@n ko5aza ru> "':: ' ''.':::/
i ., - l

Mikóházi önkormányzat <mikohaza@mikohaza.hu>

llszteli PoIgármester Úrl

lV]elLékelten kÚldÖm a tárqyi jratoi'

'llsztelettel:

BodrogköziGergő

ÉpítésÚgyi szakhatósági előadó

Nemzeti Közlekedési Hatóság

LégÜgyiHlvaial

Felügyeleti FőosztáIy

Repülőtéri és Repülésvédelrni osáály

H-2200 Vecsés' Lincoln Út í'

Levé|cim: 1675 Budapest Pf' 4'l.

Télefon: +36 1 273 55 24

E2 a e mailk záÍo ag a cjmz€túek szÖ, és blzamas inlomác óká( hdalmáz. Amemyibén Ón(ók)Óem a c]mzetíél á kúdeÍnény bám]]yen célú

Elhasználasanemmeg€ng€déü,ideéÍlve6másoláslésiovábbiÉsts.NaezaküdeúénytevedésbÓ!ked]tÓ(ök)hÖzkédük'jeeae(ék)áieadónak.

ftiseméilmessageconlEinsconfden]jaljulonnalonandshoÚdonlybeÍeadbyü]eaddres€e Llyouar€nolüeaddÍess€e toW[omllhaddPss€d_you

aÍenotalloredbuset scons]gnmen!rcÍcopyorloNaÍdi!fyo!havé€ceivedhjs€'mailm€ssageinercr'peasenowtréseíder

112 20 t4 n9 .24. 9:54



Mikóháza Községi ÖÓkormányzat

Frankó Tamás részére
polgármester

u17 Mikóháza
Kossuth Út 1

Fax: (47) 308-031

Tisztelt Polgármester Úr!

lktatószám: LR/RlvNsiAJ2335i1/2014
MHt594t3t2014

BodrogkóziGergő
Hivatkozási szám:
Ügyintézó:

Tárgy: Vélemény Mikóháza község
telepÜlésrendezési eszközök
módosításával kapcsolatban

Az NKH Légügyi Hivata| (a továbbiakban: a Haióság) (1675 Budapest PÍ': 41.) a 2014'
szeptember 18' napján, Mikóháza község településrendezési eszközök módosítása tárgyban
érkezett megkereséséVel kapcsolatban tájékoáatja, hogy az épített környezet alakításáról és
védelméról izóló 1997' évi Ly\XVlll. tö.Vény (a továbbiakban: ÉtV') 8' s- alapján a
telepÜlésrendezési eszközök módosításához hozzáiá.Úl'

A Hatóság a további egyeáetésÍ eljálásban nem kíván részt venni'

A Hatóság a megkeresés során az Étv. 8' $'i va]am)ni az országos településrendezési és építési
köVetelményeklől szóló 314l2a12' (Xl' 8') Korm. rendelet 9- sz- mellékletének 10. pontja alapján
járt el'

Budapest' 20í4' szeptember 22.

Tisztelettell

építésÜgyi szakhatósági előadó

frK!|il{ffffi*' !á!0!,],i Hivatál

FELüGYELETI FóoszÍÁLY _ REPÚLÓTÉR És REPÜLÉsVÉoELMl oszTÁLY
2220 Vecsés, Lincoln úi 1' Quadrum kodaház' 1675 Budapest' Pi] 41.

teleÍon|+36 1 273 5524'fax +36 29 354 224 ' web: Www'nkh'hu
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lk1atÓszám 1a'430l2/2a14
Ugyintéző: NagyHajnalka

I

B()R\OD Arr^(Jl./l Mn lN: \4t-cyL.t.
KOIIN,iANYUIVAI{I - . ;

FÖldh Vatala l

Tárgy: N/]ikóháza Íelepulésrendezési TerV

Vé ernényezése
Hiu sz MN15941312014

Frankó Tamás Polgármester lJr
részére

Mikóháza Községi Önkolmányzat

Nl]köháza

szabadság u'10'
3417

Tisztelt Polgármesteí Úr!

Hivatkozott számon a településfej esztésl koncepcórÓ az jntegrált telepü]ésÍéjesztésl stÍatég árÓL ésa
te epülésrendezési eszközökró Valam]nt egyes te epu lésren dezés i sajátos jogintézményekról szóó
314/2a12' (xl8') Korm rende]et (tovább]akban Rende et) 38' s (4) bekezdése alapján és a Rende et 9.

me léklet 14' pontja alapján a termőföld mennyiségi és nrinóség Védelmének hatékonyabb
érvényesitése érdekében' Mikoháza község részterületére készített TelepÜlésrendezési TerV
rnódosításáVal kapcsolatban az alább akrÓl tájékoztatorn:

A módosítássa érintétt Nlikoháza 311 helylajzi számú be térÚ eti ingat|an ÖVezet] bésoro ásának
keftvárosi akóteruletből kereskedelrni-gazdasági terüLetté torténő - módosÍtására a teÍmőföld
Véde méről szóló 2007'éVi cxxlx tÖNény tárgyi hatá|ya neÍr terj_.d ki, ezért azza kapcsolatban hatás-
és iletékességi korÖmre Vonatkozó jogszabá yi előíÍásom, e ]enVé eményem n ncs'

Nyilatkozom arrÓl' hogy a kÓrnyezeti V zsgá at lefo y1atását nem tartorn szükségesnek

A Borsod Abaú]_Zemplén IVIegye Kormányhivatal Fcjldhivatala a Véeményezés eljálás további
szakaszában nem kíVán részt Vennl

lv]iskolc, 20'14. széptémber 29.

Tisztelettel:

o,. ,uÍ;lkd"
hiVatalVezető

3525 11skoc. VoLogda uica 4 Teleíon: (+36 46) 504 020 Fax] (+36 46)504 035 E má i m skolc-m@takarnet hU

Hon ap: borsod foldh valal h!
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Bo RsoD-ABAÚT-ZEMP(É N
KORMÁNYHI\Eh
!RDÉsZITI lGAZGATÓSÁG^

Ügyiratszám: BocI 01 l5354-2l 201 4.

Úqyintéző: szentesi zoltán
Telefon: 30/626-8186

Tárgy: Nyilatkozattelepülés rendezési
terv módosltásához

lve]léklet -

Hivatkozási szám: N/]H/594/3/2014

MlKÓHÁzA KözsÉG

Frankó Tamás
polgármestel

i\,4ikóháza

szabadság U' 10'

3989

öNKoRMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Fenti hivatkozási számú megkelesésére - Mikóháza község Településrendezési Tervének a
béltérületi 3'l7 hÍsz-ú ingatlant érintó módosítása iigyében - az alábbi nyilatkozatot tészém.

A mé9keresésben fogla]tak alapján megá lapÍtottam' hogy a Településrendezési TerV módosítása ném
érint az erdőről. az erdő Védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009' éVi XXXVll' tV' (EVt.) 6' s ('1)

bekezdésében meghaiározott erdót' így a Településrendezési Terv módosítását tudomásu| veszem.

Továbbiakban az egYeztetési éliárásban - a fentj inqatanokra Vonatkozóan - nem kíVánok részt venni'

l/iskolc, 2014. szeptember 25

csomós János igazgató megbÍzásábó]:

Kapják:
í'', lM hóháza Közseg on(oÍíra1yzaTa l]/Iikó'raza szabadsag
Y t'',na,

u. 10.3989

3526 MskÓlc Baskolit]s ! 2'1 Teefol (/]615!] 02oF.) (]r)5-]0!9E é ' tnr-^] _r.]É.z"l@ret lr !o. l Posta.ím 350] PI]554'



BoRsoD-ABÁÚ
KOIIM

NoviNY_ És ']'A

lkt.sz. : BOF I A 1 12928-212A1 4
Hiv.sz.: MHl594Bl2A14
Ú gy )nÍéző : zal ka Zo|Íán / 46 - 5 03 - 4 1 a
lr4ellékl_.t:-

Tárgy] Talajvédelmi szakhatÓság]

Mikóháza k0zséq Te]epülésrendezési
módosításához

osztályVezető

A Borsod-Abaúj Zemp én Megyei Kormányhivatal Ndvény_ és Talajvédelrn] Igazgatósága, mint e sőfokÚ
talajv_Ádeimi hatóság Mikóháza KÖzségi Önkormányzat Polgármesterének (3417 Ni]ikóháza, szabaclság
u. 10') MH/594/3/2014 számú megkeresésére kiadja az alábbi

TALAJVÉDELMl szAKHATÓsÁGl VÉLENIÉNY_t

NrIikóháza kÖzség településrendezés] tervének tervezett módosításáVal kapcsolatosan talajvédélrni
szempontbó kifogást nem emelünk' Tárgyi telepÚlésrendezési teN által érintett' a kü! és b;lterületi
termófö|dek más célú felhasználásáVal járÓ terület felhaszná|ás ]l]etve azokra hatást gyakorló
beruházások engedélyezése esetén hatáskör0nk és i]letékességünk egyidéjű Vizsgálata me]Íett' az
egyes te]ekalakítás], épÍtési és környezetvédelíni stb' engedé]yezési e]járások során íogjuk a
talajVéde]n']i köVetelmények teljesítését érVényesíieni'

A további Vé]eményezési eljárásban nem kívánunk részt Venni

INDo'KoLÁ.s
lgazgatÓságunkhoz 2014' szeptember 17_én beérkezett Mikóháza Községi Önkormányzat
Polgármesterének MH/594l3l2o14 számÚ megkeresése' melyben l\likohaza Közseg ielepülésrendeiési
Tervének rnódosÍtásához szakhatÓsági Véleményt kért' Megkeresésében megadta Régió
Városépítészeti és i\íűem]éki Tervezó Kft' (3530 N,4iskolc' Papszer u' 20.) által' 'Mikóháza krzség
településrendezésiterVének mÓdosítása'' címen elkészitett dokumentáció internetes elérhetőségét.

Az önálló jogorvoslati jog kizáÍtságáról a közigazgatási hatÓsági eljárás és szolgáltatás általános
szabályai.Ól szóló 2004' éVi cXL' törvény (Ket')' 44. s (9) bekezdése rendelkezik.

A talajvédelmi hatóság illetékességéről a Ket' 21 s (1) bekezdése' Valamint a fóVárosi és megyei
kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervelnek kijelÖ]ésérő| szolÓ 32al2afi. (X|| ,7.)
Korm' rendelet 2 s (1) bekezdése rendelkezik'

A talajvéde mi hatÓság hatáskörét a föVárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági
szakigazgatási szerveinek kijelöléséról szó|ó 328l2o1o (Xll. 27') Korm' rendelel 1. s' (1) bekezdés b)
pontja, a 17's (1) bekezdése, az épített környezet alakításárÓl és Védelmeró szóló 1997' éVi LXxVlll. tV'
a teÍmöfÖ|d Védelmélől szóló 2007 éVi cXXlX' tV' valamint a Ket' 44 s (1)' (6) pontja] á lapÍtják meg

N4iskolc' 2014 október 2

zsoInaiGábor
igazgalÓ

neVében és megbizásából

A ta]aivédelmi szákhatÓsáoi VéleménVt káDiá]
1 Mikóháza Község Polgáímestere (3417lúikÓháza' sz

3526lúiskoc, Blaskovcs U 24 sz Pf: 3501 ]Vlisriolc 197' Te eíon:(46) 5o3_4o] Fax: (46)5o3 4o4
E-mail: borsod-nti@nebih sov.h!
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HoNvÉDELMI MlNIsZTÉRruM
HÁTÓsÁGI HIVÁTAL

1l]5 Budapest' Lehel utca J5-37' 'Postacím: l555 Budapgst P1''; 70'

NÍ.
Hiv.

Telefon: 0ó ( I) 237-5556 ' HM 27-933 . Fax| 0'6 (I) 231'555'/ . HM 2'/-945
v.bu- webl httD://hm.

6368-1/2014/hhi
MHt594/2n014

Mikóháza Községi

!asihivatal.korman

Tisztelettel:

Dr. Gúlyás András ezredes
HM Hatósági Hi\'atal főigazgató

nevében és megbízásából

A^( c----
\\-l-tK \,---,--

Tőlg1esi JózM\ czrcdes (

honvédelmi hatósági igazgató

irl',

Tárgy: Mikóháza TRT módosítás (317 blsz-ú ingatlan és környezete)

Tisztelt cím!

Megkereséstike értesítem, hogy a tfugyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adomI

A fenti hivatkozási szanon éIkezett dokumentációban fog1altak a honvédelem órdekeit
nem érintik, a Magyar Honvéclség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végÍehajtása
biztositott. ezéft aZ abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek'

Tájékoztatom' hogy a további véleményezési'eljárásban rrem (ívánok részt r enni'

]elen állásfoglalást. mint a telepiilésfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stÍatégiárói és a te]epiilésfendezési eszközölcől, va]amint egyes
telepiilésrendezési saiátos jogintézményekrő] szóló 314/2012. (xI. 8') Korm' Iendelet 9. sz'
mellékletének 17. pontjában megje1ölt államigazgatási szerv adtam ki, Íigyelenrme1 az építctt
köInyeze1 alakításálól és védelrrréről szóló 1997' évi Lxxvn. tőn'ény 7' s (2) m) pontjára.

Budapest, 2014. szeptember 19.

P,H,

Ürynlézó (tel/lax): ott cáboI a1e2rcdN (1el. +]6 (l) 236_ji92] HNi 022_26_l0': l'ax: +3ó (l) 2]]]_j55')

K.D]ák: l sZ pld ] ci]nzell
2 sz pld: IrattáÍ
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Miskolci BányakapitáÍyság
]527 N,liskolc' SollészNae) Ká]nán u 5 (.]j0l' PÍ] 3l)

lel : tó] 50.]'74ó: fa\: 4ó]j03 7]l
[rnri] mbk'ambn hu

MBk/2127 2/201.1.

Üi: dr. Lebó Gyorgyi

Miklháza Kazsé gi Ó nkoI mán!za t

3]]7 M]KÓHIZÁ
SztLb.lc['tig úl ] ().

Hi\'.sZ.: MH/594/3/20 14.

Üg-virltóző: i'raükó 'l an']ás

A Miskolci Bányakapitán)'ság T' C]íl1l hivatkozott számú nlcgkcrcsésére. a Mikóháza közsóg 317
hrsz'ú ingatlanra ós körn'Yczctórc vonatkozó telepiilésrendezési eszközrjk r'rródositásál'roz

egyszelűsílelt e]járásban aZ r]ábbi véielnét1}t adia:

A Bán!úapit.inyság tájékoztatja. hog1'a ici'r;rlokumcntációk s7cr-inti nódosítás ellerl b.in}'ászati
szakiga7gatási szcmpontból - bán-\ászat, geológia. morlil]ílgia és csúszásveszélv Szaktcrü]eti
szenlpontokra lekintetle] 'kilbgás nem meúl t'e1.

A nódosílás nenr él'int löldlali és ásr'án}wagyon védelrni kérdéseket. ezén a Bán)'akapitálryság
köm-vczcti r'izsgálat clkós7ítését neln taftja sZükSégesnek.

A ]r4isko]ci Bányakapitányság vó1cmérl1''ét a telepü]ésfejleszlési koncepcjóró]' aZ lnlegrá]t
tclcpülóslci1csztósi stratógiáról és a telepti]óslcndczósi cs7kóZökről' valamint egves
településrcndezési saiátos jogintézl]1én'veklóI szóló 314/2012' (xI'8.) Ko]nl. rendelet 'l1. s (j)
bekezdése és aZ eg!'es ler\'ek, i11ctvc pr-ogÍamok körn}'ezeti vizsgálatáról s7óló 2/2()05. (I. ] l .) Korm'
'cr dclcr r. : ( ll hclc/di'. rlrpiarr rJt- \i.

Tárr\,: településrendczósi eszközök módositása és kömyezeti \ izs!:álat

Miskolc. 2014. szeptember 2i.

Dl' IZsó Isrván bányakapítá]!' ne\,ébcn és megbízásából
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N4iskolci hatósági iroda

TárA/: N4ikóházatelepülésÍendezééieszkö_

.. zők módosftásának Véleményezese
Uryintéző: Geízsenyiné Kovács l ona
Tel.: (46) 555523
E-mail: geftsenyine@nmhh.hu
Hiv.sz.: MH/594/3/2AI4.

Mikóháza Községi Önkormányzat

N4lKÓHÁZA
szabadság út 10.

3417

Tjsztelt Polgármester Úr]

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivata a (a továbbiakban: Hatósá9 a tárgy szerinti tele
pü ésrendezési eszközeinek módosítását megvjzsgálta'

A Hatóság megállapította, hos/ a fenti dokumentec]ók tartalmazzák a hírközlési szakági anyagot.

Fenti Vé emén\,t a te]epülésfej]esztési koncepcióró|, az intetrá]t településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint etyes telepü]ésrendezési sajátas jagintézményró!
szóló 314/2012' (Xl'og.) Karm. rendelet 38. 5 e) bekezdése a]apján adta a Hatóság.

A Hatóság tájékoztatja továbbá, hogy lMikóháza község te epÜlésrendezési eszközeinek módosi.
tásához szljkséges környezeti értékelés elkészítésétő eltekint.

tuliskolc, 2014. szeptember 22.

i; -): r': -' 'i, Í.r' 
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317 hrsz-ú ingatlanI ktatÓszám : BoT 1021844-21201 4

Ügyintéző: Gyori Zsuzsanna

Telefon: 461502-055

Telefax: 461349-045

Mikóháza Közséq önkormánvzata

3989 Mikóháza. Szabadsáq u. 10.

Tárgy: MikÓháza KÖzség
telepÜlésrendezési Ügye.

lt/elléklet: -.

Tisztelt Címzett!

A 2014. szeptember 26-án érkezett megkeresésben megküldték a rendezési terv mÓdosítását
véleményezésre. A tervezettel egyetértÜnk; továb'bá az alábbiakat kérjÜk figyelembe venni, betartani.

. A kialakítandÓ, áthelyezendő, ideiglenes és végleges kÖzlekedésépítési létesítményekhez,
valamint a megszÜntetendő közlekedési létesítményekre hatÓságunktÓl engedélyt kell kérni a
9312012.(v.10.) Kormányrendeletben foglaltaknak megfeleloen.

. A terÜletrendezések, a szÜkséges telekalakítások során valamennyi ingatlan közúti kapcsolatát
biztosítani kell.

r A szÜkséges útlezárások, elterelések végrehajtásához, útcsatlakozások építéséhez a
közÚtkezelőtől engedélyt kell kérni, hatÓságunkhoz be kell jelenteni.

. Az országos közutakhoz kapcsolÓdÓ létesítendő utak, csomÓpontok tervezése során, még a
tervezési fázisban kéryÜk' egyeztessenek az országos kozutak kÖzÚtkezelőjével a Magyar KÖzút
Nzrt BM Megyei lgazgatÓságával (3529 Miskolc, Soltész N. K. u' 173.). Ac. engedélyezési
kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni a Közútkezelő hozzá4árulÓ nyilatkozatát az
engedélyezéshez.

A fóvárosi és megyei kormányhivatalokrÓl szÓlő 28812010' (Xll. 21.) Korm. rendelet 2s. s (2) bekezdés b)
pontja értelmében a Nemzeti Közlekedési HatÓság Észak-magyarországi Regionális lgazgatÓsága
szétválással megszűnt oly mÓdon, hogy a korábbi illetékességi területén műkodő szervezet megyei
szintre tagozÓdott, és így vált összeolvadással 2011. január 1-jén az adott megye kormányhivatalának _
a 2BBl2010. (Xll. 21.) Korm. rendelet 2 s (1) bekezdés 17. pontja alapján - közlekedési hatÓsági
feladatot ellátÓ szakigazgatási szervévé.

A2BBI2010. (Xll.21.) Korm. rendelet 28. s (2) bekezdés b) pontja,29. s (2) bekezdése, valamint a
Nemzeti Közlekedési Hatóságról szÓlÓ 26312006. (Xll. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

3527 |Viskolc' JózseÍ Atti|a utca 20. Te|efon: (36 46) 500 01O Faxl (36 46) 349 045 E-mail: ut-borsod@nl{r'oov.hu
weO: www. kormanyh ivatal. h u



Kormányrendelet) 9. $ (2) bekezdése értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén megye vonatkozásában a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-magyarországi Regionális lgazgatÓsága jogutÓdja a Borsod-AbaÚj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal.

A Borsod-AbaÚj-Zemplén Megyei Kormányhivatal KÖzlekedési FelÜgyelősége hatáskörét a Kkt. 29. $ (7)
bekezdése, a Kormányrendelet 4. s (í ) bekezdés c) pontja és (5) bekezdése, a R. 3 s (1) bekezdése, 3.

s (2) bekezdés b) pontja, a kÖzutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiáonsági
kovetelményeirŐl szÓlÓ 312001. (l' 31.) KÖV|M rendelet melléklete 'l1.4. pontja, illetékességéta288l2o1o.
(Xll. 21.) Korm. rendelet 1. s (1) bekezdése és 2' $ (3) bekezdése állapítja meg

Miskolc, 2014. november 3.

igazgatő
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Mtkóháza I{özségi Önkotmányzat 2014. szeptembet 17-én kelt levelében, egyszetűsített eljátás
keretein beliil a község településrendezési temének módosításával kapcsolatosan vélem ényezési
dokumentációt küldött Igazgatőságunknak. Á megketesés kapcsán 

^, Érr^k_magyatország
Yízúgyilgazgatőságft szétőIazalábbiszal<l,éIeménytad juk.

Szakvéleménvünk

-

Mkőháza I(özség l(épviselő-testiilete a Településtendezési Terv módosítását határozta eI a
42/201'4. (VIII.17) I{T hatátozatával. A módosítás a 377 htsz._ű' beltedleti lngat}annvonatkozik.
Á beavatkozás céIja a teni'let,,I(ereskede1mi, szolgáltató teÍület" kategőiába sotolása. Á szóban
forgó belterületi rngatlan ielenleg,,I{ettvátosi lakótedlet" kategőiába tattoz]k.
Á beavatkozástőI ebárt hztás: az tnga:JLan jobb kihasznáLhatősága' a meglévő épületegyüttes
fejleszthetőségének bilztosítása a környező teriiletek zavarása nélkiil.

Igazgatőságunk nlplvántattása, valamint a beki.ildött dokumentácíők alap1án a következő
me gállapitás okat te s s z ük:

. Mikóházaközségközigazgatási területe z2_5Tokaj-hegyalja elnevezésű vízgyűjtő alegységen
terül el.

. Mikóháza beltet;jletén folyik kereszti.il a ,,Bőzsva-patak", amely tetmészetes kategőiájít
vafolyás víztest. A tárgyt módosítás a patakot közvet1entil nem édnti.



Á módosítandó terii{et határozatban kijeiölt felszíni vagy fe|szin alattt ívővtzbázis
védőterületén nincs taita.
Á Sátotaljaújhely Eszak és Dél vizbázlsok dtagnosztská,1a az Ivővízbázis-védelmi
I{otmányptogÍam keretében 2008-ban befejeződött. Ennek etedményeképpen lehatáto|ásta
keni{t a vízbázisok 123/1997. 0/I.1B.) I(otm. tendelet eLőfuásatnak megfelelő védőtertilet
tendszete. A diagnoszikat zárődokumentáció szednt a mődosítással érintett beltefületi
ingatlan tajta van a biztonságba he\yezésí tervben lehatátolt 50 éves elérési időItöz tartoző
védőterüieten, azonban a védóterületet kijelölő hatátozat még nem született meg.

A módosítan] tetsrezett tetülettészen felszíti vagy felszln alattl víziIétesíményt' vízkivételt
nem taÍtunk nyilván.

. Mikóháza teleptilés területe nemtartozkbelviz öblözetbe vagy nagyvízi medetbe.

o A telePüléstendezési terv módosítása Igazgatőságllnk kezelésében lévő vizta1zl' létesítményt
nem édnt.

o A telepiilés kiépített vizellátő hálőzattal rendelkezik, a települé s iv}víz_igényéte a Zemplén
Yízmű I{ft. Sátotaljaújhelp vtzmű' tendszer biztosíga. Á település kiépített csatotnahálózattal
rendelkezik. Á tisztított szennyvíz a Sátoraljaújhelyi szennyvízúsztító telepte kenil. Á
telepriléstendezési terv módosítása sotán az ivóvíz-, csapadékvíz-, és szennyi,lzháIózaton
v áItozás nem tefvez ett.

A fenti megállapítások alapián a településrendezési terv - étintett tetület tekintetében -
tefvezett módosítását nem kifogásoljuk. A tervezett módosítás során az alábbi előírásokat
kéfiük {igyelembe venni.

Előításaink

1. Tekintette| atta, hogy a módosítaru teÍvezett terület rajta van a sátotal1aujhelyí ivővizbázts -
diagnosztika sotán meghatátozott - 50 éves elérési idejű utánpótlódási területén, ezétt a
vízbázisok, a távlalú vabáztsok, valamint az ivővíze\Látást szo|gálő vízilétesítmények
védelmétól szőlő 123 /1,997 . gII. 1B') I{otm. tendelet eIőításaít iránymutatásként
figyelembe kell venru.

2. Ámennyib en ű1 szennyvtz kibocsátó, illetve tvővíz fogyasztási pont iétesükte, azt a meglévő
viztközmű háIőzata kell tácsatlakoztatti.

Igazgatőságunk az eljárás esetleges további szakaszailban is részt kíván venni.

Az ''egyes tervek, illetve ptogtamok környezeti vizsgá|atáról'' szóló 2/2005. (I.11.) I(orm. tendelet
3. számű' melléklet ''II. Nem otszágos hatásköríí szew áItaI kidolgozott terv, illetve pÍogÍam
esetén'' c. pongában a kömyezet védelméért felelős szervek között a vtzigyi tgazgatőságok
nincsenek feltüntetve, ezért a kötnyezeti vizsgáIat lefolytatásának ügyében nyilatkozni nincs
hatáskönink.

Észer_ueGYARoRsZÁcI vÍzÜcyl IGAzGATÓsÁc 3530 Miskolc, Vötösmarty wtca 77.

N3501Miskolc,Pf':3. B (46) 51ó-ó00 tr (4ó) 516-601 Áemvtzig@emvizig.hu {üwww.emvizig.hu



Ké{ük, a teleptiléstendezési tew jőváhagyott, végleges példányát Tgazgatóságunk tészéte
elektonikus formában megktildeni szíveskedjenek.

Miskolc, 201' 4. oktőbet 22.

Kaoiák:---ö Címzett
2. E}íVIZIGyizrendezési és Öntözési osztíly - Helyben
3. EMvIZIGyatqziés Adattirtosztáiy - HelÉen
4. ENNIzIGviziközmű Csoport - Helyben
5. ENNIZIGYizvédeImi és Yizgft'1tő_pzdálkodási osztály - Helyben
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