VERPELÉT VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA
- A 314/2012 (XI.8.) Korm. rend. 37.§ szerinti ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSOK ÖSSZEGZÉSE:
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK:
előzetes vélemények rövid összefoglalása:
1./

Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti
Főosztály_Építésügyi Osztály_Állami Főépítész (I.sz.: HE/EPO/28-2/2016, kelt: 2016. február 1.)

1.1.

Tájékoztat a tervezési folyamat jogszabályi követelményeiről.

1.2.

Nyilatkozik, hogy a véleményezési eljárásban részt kíván venni, a dokumentumokat papír formátumban és
elektronikus adathordozón kéri megküldeni.

1.3.

Felhívja a figyelmet a Partnerségi határozat elkészítésére.

1.4.

Felhívja a figyelmet a Települési főépítész közreműködésének szükségességére.

1.5.

Felhívja a figyelmet a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakági tervezők alkalmazására.

1.6.

Tájékoztat a tervdokumentáció tartalmi követelményeiről.

1.7.

Tájékoztat a Környezeti vizsgálat és értékelés lefolytatásának szükségességéről, a területrendezési tervekkel
való összhang igazolásáról, és a tervek elfogadásának szabályairól.

1.8.

Tájékoztat az eljárás további szakaszairól.

2./ Heves Megyei Főépítész (I.sz.: 15/2016/222, kelt: 2016. január 20.)
2.1.

Tájékoztat a HMTrT dokumentumainak elérhetőségéről.

2.2.

Kéri a tervezés során a megyei területrendezési tervvel való egyezést biztosítani és igazolni.

2.3.

Kéri a véleményezési dokumentáció elektronikus adathordozón való megküldését.

3./

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság_Miskolci hatósági iroda: (I.sz.: CM/1642-2/2016, kelt: 2016. január
27.)

3.1.

Tájékoztat az elektronikus hírközlési szolgáltatók nyilvántartásának elérhetőségéről.

3.2.

Felhívja a figyelmet a Hatóságuk által, a szakági tervezők részére készített Módszertani útmutatóra és a Digitális
Nemzet Fejlesztési Programra.

3.3.

Az eljárásban részt kíván venni.

4./

Nemzeti Közlekedési Hatóság_Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal: (I.sz.: UVH/UH/93/4/2016., kelt: 2016.
január 29.)

4.1.

Tájékoztat a tervezést érintő közúti és vasúti előírásokról.

4.2.

Az eljárásban részt kíván venni.

5./

HMKH_Egri Járási Hivatal_Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály: (I.sz.: HE-02/EOV/254-2/2016., kelt:
2016. február 29.)

5.1.

Tájékoztat a településen található régészeti lelőhelyekről és műemlékekről.

5.2.

Felhívja a figyelmet az Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésének szükségességére.

5.3.

Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról.

5.4.

Az eljárásban részt kíván venni, a dokumentációt kéri elektronikus adathordozón megküldeni.

6./ Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal: (I.sz.: HHI/438-1/2016., kelt: 2016. január 22.)
Tájékoztat, hogy a településen az OTrT szerinti kiemelt fontosságú honvédelmi terület nem található, de felhívja a
6.1. figyelmet, hogy a Magyar Honvédségről szóló tv. hatálya alá tartozó ingatlan található a területen (0348/2 hrsz.),
valamint a szomszédos Feldebrő, Tarnaszentmária és Kisnána területén, a közös határvonalon több honvédelmi

rendeltetésű ingatlan is található.
6.2.

Az eljárásban részt kíván venni. Kéri a dokumentációt elektronikus adathordozón megküldeni.

7./ Bükki Nemzeti Park Igazgatóság: (I.sz.: I-48/2/2016., kelt: 2016. február 10.)
7.1.

Tájékoztat, hogy a Településfejlesztési koncepció elkészítéséhez korábban megküldte adatszolgáltatását,
melyekben az eltelt idő óta változás nem történt, kéri a településrendezési eszközökhöz is felhasználni.

7.2.

Az eljárásban részt kíván venni.

8./

B-A-Z MKH_Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály: (I.sz.: BO/16/1380-2/2016., kelt: 2016.
február 15.)

8.1.

Tájékoztat a Természet- és tájvédelmi előírásokról.

8.2.

Tájékoztat a Levegőtisztaság-védelmi előírásokról.

8.3.

Tájékoztat a Zajvédelmi és Hulladékgazdálkodási előírásokról.

8.4.

Tájékoztat a Földtani közeg védelméről szóló előírásokról.

9./

HMKH_Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály_Bányászati Osztály: (I.sz.: BO/15/1002/2016., kelt: 2016. február 5.)

9.1.

Tájékoztat, hogy az MBK/599-2/2015. üi.sz-on az ásványi nyersanyaglelőhelyekről kiadott tájékoztatását
fenntartja, melyeket a településrendezési eszközökben figyelembe kell venni és le kell határolni.

10./ Forster Központ: (I.sz.: 601/120-2/2016., kelt: 2016. február 18.)
10.1. Megküldte a település területére vonatkozó régészeti lelőhelyek és műemlékek tudományos adatszolgáltatását.
10.2.

Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról.

10.3.

Az eljárásban részt kíván venni.

11./ HMKH Földhivatali Főosztály: (I.sz.: 10.007/2016., kelt: 2016. január 22. )
11.1.

Tájékoztat a településen előforduló termőföldek művelési ágairól és azok átlagos AK/ha értékeiről.

11.2.

Tájékoztat a Termőföld védelmi törvény előírásairól.

12./

HMKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Egészségügyi Igazgatási Osztály: (I.sz.:
HE/058/00151-2/2016., kelt: 2016. január 20.)

12.1.

Tájékoztat a vonatkozó jogszabályokról.

12.2.

Az eljárásban részt kíván venni.

13./ NKH Légügyi Hivatal: (I.sz.: FD/RR/NS/A/176/1/2016., kelt: 2016. január 19.)
13.1.

Az eljárásban nem kíván részt venni. Kéri a dokumentációt elektronikus adathordozón megküldeni.

14./ HMKH Földművelésügyi és Erdőgazdasági Főosztály: (I.sz.: HE/ERDO/993-2/2016., kelt: 2016. június 17.)
14.1.

Tájékoztat a kiváló termőhelyi adottságú erdők és az elsődleges rendeltetésű erdőrészletek állományának
elérhetőségéről.

14.2.

Az eljárásban részt kíván venni.

15./ B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: (I.sz.: 35500/1078-1/2016.ált., kelt: 2016. február 2.)
15.1.

A város területe felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

15.2.

Ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásában Verpelét "B", azaz közepesen veszélyeztetett
besorolást kapott.

15.3.

Tájékoztat a vízgyűjtő-gazdálkodási terület dokumentumairól és előírásairól.

16./ Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság: (I.sz.: É2015-0665-020/2016., kelt: 2016. február 17.)
16.1.

Tájékoztat a vízügyi követelményekről.

16.2.

Az eljárásban részt kíván venni, a dokumentációt kéri elektronikus adathordozón megküldeni.
SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉSEK:

17./ Demjén Község Önkormányzata: (kelt: 2016. január 25.)
17.1.

A véleményezésben nem kíván részt venni.

18./ Egerszalók Község Önkormányzata: (I.sz.: ESZA/160-2/2016., kelt: 2016. január 21.)
18.1.

Tájékoztat, hogy folyamatban van Egerszalók egyes településrészeinek gyógyhellyé nyilvánítása és
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata. Kérik a tervezés során ezeket figyelembe venni.

19./ Egerszólát Község Önkormányzata: (I.sz.: ESZO-64-2/2016., kelt: 2016. január 18.)
19.1.

Észrevételt nem tesz, az eljárásban nem kíván részt venni.
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