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Tisztelt Polgármester Úr!
Mikóháza kÖzség Önkormányzataa hatályos helyi építésiszabályzat mellékletétképző szabályozásiterv
mÓdosításq! kezdeményezte. A. telepulésfejles7tÓsi koncepció,rÓl, 'az integrált telepu|ésfejlesztési

stratégiárÓl

és a

telepÜlésrendezési eszkÖzÖkről, valamint egyes telepÜlésrendezésisajátos

jogintézményekről szÓlÓ 3'l412012. (Xl' 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) 40.s (2) szerinti, végső
szakmai véleményezésiszakaszában kért véleményemetaz alábbiak szerint adom meg:

l.

A MÓDosíTÁs TERÜLETE|. TÉMÁl
C Mikiháza, belterület 317 hrsz-ú ingatlant érinto terÚIetfelhasználás megváltoztatása keftvárosias
l

a

kÓ

te ru

l

etről ke

re s

ked

e lm

i szol

g á

ltatÓ

g

azd as ág i

te rÜ

l

etre.

ll. SZAKMA|VÉLEMÉNY
A dokumentációt áttanulmánYozva az alábbiak szerint foglaljuk össze véleményünket:

1.

A dokumentáció és a tervek előkészítésérqvonatkozóan:
a) A tervezési munkát ,,az építésÜgyiés az épÍtésÜggyelÖsszefÜggo szakmagyakorlási
tevékenységekről'' szólÓ 26612013' (Vll. 11) Korm. rendeletben szabályozottak szerinti
telepÜ léstervező Klei n Gyorgy (TT 05-007c|) végezte.
b) MikÓháza kÖzség önkormányzatának képviselő testÜlete 4212014' (Vlll.17) sz. határozatában
a telepÜlésrendezési terv mÓdosításának igényérolés a kapcsolÓdÓ eljárás lefolytatásárÓl, a
4312014. (Vlll.17) sz. határozatában a terv készÍtésévelösszefÜggo partnerségi egyeztetés
szabályairÓl

Az

döntött.

önkormányzatának képviselő testÜlete az eljárás során beérkezett véleményeket
megismerte, azok elfogadásárÓl a BBl2014 (Xl. 17.) sz' határozatában döntÖtt, ezzel lezárva
az eljárás vélem ényezési szakaszát.
d) A helyi Önkormányzat telepÜlésfejlesztéssel és telepÜlésrendezéssel, va|amint az épített
környezet helyi alakításával és védelmével,továbbá az épÍtésÜggyelösszefÜggó feladatokkal
c)
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kapcsolatos dÖntéseket a telepÜlési főépítészkészítielő' A főépítészszemélyérol és
jogosultsági adatairÓl nem informáltak, ezért a tÖrvényi elóÍrás teljesÜlése nem állapítható
meg.Ld.. Étv.1tn.5G); afÓépÍtészitevékenységróIszÓlÓ190/2009.(lX. 15.)Korm.r'2.SF)c

2.

A ióváhaovandó és alátámasztó munkarészekre vonatkozóan:
a) A mÓdosított telepÜlésrendezési eszközÖk tartalmában megfelelnek az általános érvényŰ

b)

c)
3.

szakmai szem pontoknak.

rervezo nyilatkozott, hogy a telepÜlésrendezésieszközök készítésesorán a magasabb szintű
tervekke| (oTrT-vel, megyei tervvel) valÓ Összhang biztosított'
A dokumentáciÓ alapján a jelenleg hatályos tervekben szabályozottakhoz képest a biolÓgiai
aktivitásérték nem csokken.

Az eliárásra vonatkozóan:
a) A telepÜlésrendezési eszkÖzÖk készÍtésesorán

b)

a R.41.s szerinti véleményezésieljárás

lefolytatásra kerÜlt.

Az eljárás során megkÜldÖtt véleményÜnkben jelzett problémákat a tervezo felÜlvizsgálta és a
dokumentációt javította, továbbá más eltéro véleménynem érkezett, így nem volt szÜkséges
a R. 39.$ (1) bek. szerinti egyeztetés megtartására.

A telepÜlésrendezési eszkÖzök tárqyi módosítását _ figyelembe véve az R. 38.s - 4'1.$ szerint lefolytatott
véleményezésieljárás eredményétnem kifooásolom.
III.
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A TERVEK JOVAI
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a jelen szakmai véleményemeta jÓváhagyásra

jogosu|t képviselő testülettel ismertetni kell;

a már teljes körűen véleményezett és egyeztetett jóváhagyandÓ telepÜlésrendezési eszkÖzÖkÖn
további kiegészítések,javítások már csak a szakmai véleményezésieljárásból kÖvetkezo
szempontok alapján lehetséges és így jogszerű. Amennyiben ettol eltéro változtatási igények
merÜlnek fel a jÓváhagyás előtt, Úgy azokat a R. 36'-42. $-nak megfelelo úiraeqveztetési eliárás
lefolytatásával tudják a telepÜlés-rendezési terveikbe és HÉSZ-be illeszteni;
a polgármester a telepÜlésrendezési eszk)zt - az elfogadásárÓl szo1ó]egyzÓkonyvvel eg'y'Ütt _ a
képviselótestÜleti döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítésznekés az
eljárásban részt vevÓ Összes államigazgatási szervnek, vagy az elektronikus Úton hitelesített
dokumentumok elérésétbiztosítva 15 napon belÜl értesÍti az állami főépítésztés az eljárásban
részt vevo Összes államigazgatási szervet annak elérésilehetoségérÓl. Ld.314/2012. (Xl 8)
Korm. rendelet 43. S

.
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Ez azt ielenti. hoqv ha a meqküldés/közlés nem történik; akkor a településrendezési eszköz
nem léphet hatálvba.
a telepÜIésrendezési eszközÖket (valamint a helyi építészeti,természeti értékekvédelmét
elrendelo dÖntést) az Önkormányzat dÖntésétkövető 30 napon belÜl a rendelettel vagy
határozattal egyÜtt egy példányban a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére
megkÜldeni.

Miskolc, 2015' január 23'

az állami főépítész

