‘1’

5Z.

a

JÁSZ-NAGYKUN-SLOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám: JN/22100i61-1 1/2016.
Ügyintéző:
Pallagi Linda
Telefon:
56/523-930

Tárgy:

Karcag város településrendezési eszközei
módositás~nak véleniényezése tetjes eljárás
végső szakmai véleményezés
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Dobos László
polgármester
Karcag Város Önkormányzata
Karcag

Kossuth téri.
5300

Tisztelt Polgármester Úr!
A telepölésrendezési tervük módosításával kapcsolatban a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkőzökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 40. e-nak megfelelő záró szakmai véleményemet az alábbiakban adom meg:

Karcag Városi Önkormányzat a 145/2016. (V. 26.) számú Képviselő-testületi határozatában a város
Településszerkezeti tervének és Helyi építési szabályzatának módosításáról döntött Ezen határozat Q
és g~ pontja az alábbiak szerint tartalmazza a településrendezési eszközök tervezetett módosítását:

Q pont

Karcag, 34 III, 341/2 ás 348 hrsz-ú főídrészletek területi besorolása kialakult állspolnak

g) pont

megfelelően (KÖU-1, Lk-2),
02004/5 h;sz-ú földrészlet övezet! áisoroíáso heépítésie rem szánt spott célú
különleges teililetbe (Má-1

Kspo-1 KÖu-1).

A dolwmentációhól kiderül, hogy tárgyi módosítás az országos településrendezési ás építési
követeiményeki-ől szóló 253/1997. ~Xll. 20.) Norm. rendelet ((ovábhiahban: OTÉK) 2012. aLigLISztLts 6án hatályos településrendezésf követelményeinek ás jelmagyeiázatánek figyelembe vételével készül.
Hivalkozásaimat e”;~ a Jogi állapoúa elapoztam.

A területfej~esztésrdl És területrandezésről sz6ló 1996. évi XXI, tv (~ová~ti~U:an. Tftv ) 19. ~ (~D)
bekezdés c~ pontja alapján az alábbi nyilatkozatot adom:

Épitésügyi. I-[olósógi, OkiciSsi ás Tör\•’án~essági Fotüc~ deli Füosilóly
FpdésücM Oszlály
5003 Szolnok, Kossuth Lajos Út 2.5031 Szak ok. Pt. 111 Telefon: (56) 523902, Fox. 156) 795 78°
e-moll: kh.eouovnios~tov.hu Honlop: w”~.kormonyhi»atul,hu

A településrendezési eszközeik és sz országos, illetve megyei területrendezési tervek összhangja a
benyújtott kötelező alátámasztó munkarész alapján
a módosítással érintett területeket teldntve
biztosított.
—

—

A végső szakmai véleményezésre benyújtott dokumentáció tartalmazza a Rendelet 40. ~ (1)
bekezdése szerinti dokumentumokat, igy a záró szakmai vélemény kiadásának nincs akadálya.
Hivatkozás: Rendelet 40. g (3~ bekezdés.
1, Környezeti vizsgálat
A környezeti értékelés szükségességének eldöntésére irányuló eljárás keretében a Jász
Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) JN/22/001 61-212016.
Számú levelében nyilatkozott.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (L 11.) Korm. rendelet
5. ~ (3) bekezdésben foglaltak alapján a terv kidolgozásáért felelős szerv a környezeti vizsgálat
elkészítésének szükségességéről hozott döntéséről és indokairól értesíti a várható környezeti
hatások jelentőségének eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket.
Az eljárás során heárkezelt
egyéb dokumentum, illetve
Város Település’-endezási
vizsgálat szükségességéről
vizsgálat e/készíttetésének
Kormányhivatal részére.

valamennyi vélemény és a vélernényezési szakaszban keletkezett
a Karcag Városi Önko;mányzat Képviselő-Iestületánek a Ks;tag
eszközeinek 2016. évi módositásaihoz kapcso/ódó környezeti
Szóló 258/20-16, ~‘X. 27.) számú határozata
mely a környezeti
szükségtelenségát támasztja alá
megkű/désre került a
—

—

2. Biológiai alrt!vitásérték számítása:
Az épített környezet alak[tás~ról és védelm&ről Szóló 1927, évi LXXVIII. törvény (továbbiakban:
Étv.) 7. ~ (3) bekezdés b) pontja szerint az újonnan heépitésre szánt területek kijelölésével
egyidejűleg a település közigazgstási területének biológiai aktivitás értéke az átminösités előtti
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet.
A benyújtott dokumentáció a/apján igazolt az Étv. 7. ~ (3~) bekezdés h~ pontjáhan megfogalmazott
követelményeknek való megfelelés.
3. Jogosult településtervező ás szakági tervezők:
A kötelező alátámasztó munkarészeket (beleértve a dokumentált szakági munkarészeket is),
illetve azok aktuslizálását csak sz építésügyi és sz épitésüggyel ősszefüggó szakmsgyakorlási
tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 14. ~-áhan és 1. számú
mellékletében meghatározott arra jogosult szakági tervezők készithetik cl.
A benyújtott tervdolwmentációhól megállapítható, bogy tárgyi módosítás szakági munkasészehel
nem érint, a lelepúléstervezó a jogszabályban előírt, megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
1 Partnerségi terv, ‘sgyeztetés:
Karcag Váicsi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kaicag város helyi településfejlesztési
koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiávsl és településrendezési eszközökkel
kapcsolatos partnerségi egyeztetési és tájékoztatási szabályairól szóló 252/2016. (Xl. 13,) számú
.
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határozatával elfogadta Karcag Város településfejlesztéssel ás telepüfésrendezéssel összefüggő
Partnerségi Egyeztetés Szabályait (továbbiakban: Szabályzat).
A Szabályzatban foglaltaknak megfelelően az abban meghatározott partnerek tájékoztatása
niegtő,lánt, a partnerek a tenimódosilést nem kifogásolták, véleménye/rét, észrevételeiket
elfogadta a képviselő-testület Karcag Város Polgármesterének 2201-63/2016. ügy/rat SZáIIlOI?
2016. szeptember 14-én kiadott majd a kifüggesztéshől 2016 szeptember 29-én bevett
Hirdetménye, a 2016. szeptember 27-én tartott megbeszélésen készült jegyzőkönyv, valamint a
Karoag Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Kercag város településrendezési
eszközeinek 2016. évi teljes eljárásban zajló módos!(ás~val kapcsolatos egyeztetési eljárásban
résztvevő államigazgatási szentek beérkezett véteményeinek elfogadásáról szóló 257/2016. (X.
27.) számú határozata megküldésre került a Kormányhivatal részére.
A településrendezési eszközöl< tárgyi módosítása során sz egyeztetésben részt vevő önkormányzati,
államigazgatási szervek, továbbá a partnerek jogszabályon alapuló kifogással nem éltek.
A tárgyi m6dosítást nem kifogásolom képviselő-testület elé terjesztését javaslom,
Kérem, hogy a jóváhagyást követően az összeszerkesztett településszerkezeti tervet, helyi építési
szabályzatot és annak mellékletét képező szabályozási tervet küldjék meg az állami főépítészi
hatáskörben eljáró Kormányhivatal részére. Hivatkozás: Rendelet 15. ~ (3) bekezdés.
A fentieken túl az alábbiakról tájékoztatom:
A Rendelet 43. ~ (1) bekezdás a) pontja szerint teljes eljárás esetén a településrendezési eszköz
legkorábban a közlést követő IG. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított 30. napon
léptethető hatályba.
A Rendelet 43. ~ (2) bekezdésnek megfelelően a településrendezési eszközt az elfogadásról
szóló j~győkönyvvel együtt a polgármester a képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül
megküldi, vagy elektronikus úton hitelesített dokumentumok elérését biztosítva, annak elérési
lehetőségéről értesíti sz állami föépítészi hatáskörben eljáró Kormányhivatalt és az eljárásban
részt vevő összes államigazgatási szervet.
—

—

Az Épitésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Épitésügyi
Nyilvántartásról szóló 31312012. (Xl. 5.) Korm. rendelet alapján a településrendezési eszközöket,
a rendeletet vagy határozatot és terv-mellékleteket az őnkorrnányzat döntését követö 30 lapon
belül a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére ingyenesen átadni vagy niegküldeni.
Jogszabályi előírás hiányában a térképi alapú tervdokumentációkat GML (Geography Markup
Language) formátumban a többi dokumentumot PDF (Portable Document Format) formátumban

•

a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelamig elektronikus úton, ~
közioazoatási hatósáoi ehárás és szoioáltztáa általános szabályairól szóló töi~énv
elektrondws kapcsolattaitásra vonatkozó szabályai szerint,
a Dokumentációs Központ honlapján közzétett terjedelemig sz épitésügyi hatósági
engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerben ÉTDR)
biztosított elektronikus alkalmazások igénybevételével, vagy

:)

o

csak egyszer írható elektronikus adathordozőn postai úton

kell a Dokumentációs Központ részére átadni.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. 9(2) bekezdése,
valamint sz információs önrendelkezési jogról ás sz információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 33. 9 (3) bekezdése alapján az önkormányzatnak az településrendezési eszközeit a
hatálybalépést követóen a jogszahályokban meghatározottak szerint közzé kell tennie.
Szolnok, 2016. november

‚~
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Tisztelettel:
Dr. Kállai Mária kormánymegbizott
nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dusa Zsuzsanna
állami föépítész
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