
Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2017. január 26-i ülésére

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 392/2015. (X. 0l.)_határozatával döntött, hogy
módosítani kívánja a 42/2007. (IX. 7.) rendeletét, annak érdekében, hogy a garázsépítésre kijelölt területek
megfelelően beépíthetővé válhassanak.

A Helyi Építési Szabályzat módosítását kizárólag erre a kérdéskörre vonatkozólag a 314/2012. (XI. 8.)
Komi. rendelet (továbbiakban Korm. rend.) 32.* rendelkezései alapján egyszerűsített eljárással le lehet
bonyolítani.

A Korm. rend. szerint elkészültek a szükséges dokumentációk. melyek benyújtásra kerültek véleményezésre
az érintett államigazgatási szervekhez.

A Korm. rend. 39. *. (2) bekezdésében fogbltak szerint a véleményezést követően a beérkezett
véleményeket - egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet Is - ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem fogadása
esetén a döntést indokolnia kell.

A véleményezés eljárásban az előterjesztéshez mellékelt vélemények érkeztek az érintett államigazgatási
szervektől, melyekre az alábbi válaszok jóváhagyása szükséges:

Megbízói válaszok
Békés város HESZ módosításához

(garázshelyek)

Békés Megyei Kormányhivatal
Epítésügyi. hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Epítésügyi Osztály

A liÉSZ elfogadásának időpontja javításra kerül.

A tervezett új (7) bekezdés helyett ajavasolt (6) bekezdés kerül kiegészítésre és egyidejűleg a beépíthetőség

Tárgy:

Településrendezési eszközök
módosítása

Sorszám:

4.4
Döntéshozatal módja:

Határozat: Egyszerű
szótöbbség
Rendelet: Minősített
többség az Mötv. 50.
*-a alapján

Tárgyalás nwdja:

Nyílt ülés

LWcnzényező bizottság:

Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális
Bizottság

Pénzügyi Bizottság I

Előkészítette:

Gál András osztályvezető
Pap Adám főépítész
Műszaki Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

100%-ra történő növelésének lehetőségét kéijük megadni. (A dokumentációban az eltérés indoklásra kerül.)
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Békés Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Kifogást nem emelt.

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

Kifogást nem emelt.

Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Módosítás ellen kifogást nem emelt.

Békés Megyei Kormányhivatal
!‘épegészségügvi Főosztály
Eszrevéte]t nem tett.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
Eszrevételt nem tett.

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Módosításhoz hozzájárult.

Békés Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Nem emel kifogást.

Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatal
Epítésügyi és Orökségvédelmi Osztály

A település örökségvédelmi hatástanulmánya 10 évnél régebbi, azonban a módosítással érintett területek
már eddig is beépítésre szánt építési helyként kerültek kijelölésre, a módosítás Csupán az építési helyek
beépithetőségi százalékát érintik, a területek nem érintettek sem műemlékkel. sem műemléki környezettel.
sem régészeti lelőhellyel. Ennek alátámasztására a jelenleg érvényes szabályozási tervek kivágatait
szerepeltetjük a dokumentációban.

Békés Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Kifogást nem emelt.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdőfelűgveleti és Hatósági Osztály

Kifogást nem emelt.
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Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala

Észrevételt nem tett.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Észrevétele nincs.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Kifogást nem emel.

Kérem a T. Kpviselö-testülettöI az alábbi határozati javaslatok és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását.

Határozati javaslat:

1. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete az 1. számú mellékletben szereplő, a
véleményezési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek véleménveit megismerte.

2. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a beérkezett véleményekre az alábbi
válaszokat adja:

Békés Megyei Kormányhivatal
Epitésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Epitésügvi Osztály

A HÉSZ elfogadásának időpontja javításra kerül.

A tervezett Új (7) bekezdés helyett a javasolt (6) bekezdés kerül kiegészítésre és egyidejűleg a
beépíthetőség 100%-ra történő növelésének lehetőségét kérjük megadni. (A dokumentációban az
eltérés indoklásra kerül.)

Békés Megyei Kormányhivatal
Békésesabai Járási Hivatal
Epítésügyi és Orökségvédelmi Osztály

A település örökségvédelmi hatástanulmánya 10 évnél régebbi, azonban a módosítással érintett
területek már eddig is beépítésre szánt építési helyként kerültek kijelölésre, a módosítás csupán az
építési helyek beépithetőségi százalékát érintik, a területek nem érintettek Sem müemlékkel, sem
műemléki környezettel, sem régészeti lelőhellyel. Ennek alátámasztására a jelenleg érvényes
szabályozási tervek kivágatait szerepeltetjük a dokumentációban.

3. Békés Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a mellékelt rendelet-tervezetet végső szakmai
véleményezésre megküldi.

Határidő: értelem szerint

Felelős: izsó Gábor polgármester 7
Békés, 2017. január 19.

4 6 ábor
7WD L p gármester

Jogi ellenjegyzo

en ugyie gyzo
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.1.... (
önkormányzati rendelete

Békés város szabályozási ten’éről, valamint építési szabályzatáról szóló 42/2007. (XI. 7.) rendelet

módosításáról

(TERVEZET)

Békés Város Önkormányzata Magyarország Alaptörvénvének 32. cikk. (1) a.) pontja és 32. cikk. (2) bekezdése. a

helyi önkormányzatokrál Szóló 201 L évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése, valamint az épített környezet

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. * (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján

feladatkörében eljárva ‚ a 314/2012. (Xl. 8.) 1997. (Xli. 20.) Kormányrendelet 7. (2) b.) pontja szerinti

véleményezési jogkörében eljáró Békés Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi

Főosztály Epítésügyi Osztály, Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály,

Körös.Maros Nemzeti Park Igazgatóság, Békés Megyei Kataszwófavédelmi Igazgatóság. Békés Meg ci

Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útugyi. Vasúti és Hajózási Hivatal,

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Békés Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály. Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala, Békés Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály,

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala, Békés

Megyei Rendőr-főkapitányság, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

Fogyasztóvédelmi Föosztály Bányászati Osztály, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Békés város lakossága

(közzététel útján) véleményének kikérésével a következőket rendeli cl;

1. Békés Város Önkonnánvzata Képviselő-testületének Békés város szabályozási tervéröl, valamint építési

szabályzatáról szóló 42/2007. (XI. 7.) rendelet 6.* (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép;

(6) A szabályozási ten’enjelölt építési helyeken Új építményként csak garázs építhető a (2) és (3) bekezdés

előírásainak figyelembe vétele nélkül. itt a beépítettség 100%, az építménymagasság maximum 4,0 m

lehet.

Záró rendelkezések

2. Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Békés, 2017. január 19.

Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk.
polgármester jegyző

A rendelet kihirdetésre került; 2017 -én

Tárnok Lászlóné sk.
jegyző



EtKÉS MEGYE
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:

Ügyintéző:

Telefon:

l0.078-5/2015.

Burda Béla

(66) 528-130

Tárgy:

Hív. sz.:

Melléklet:

Békés Város Szabályozási Tervének és
Epitési szabályzatának módosítása

Békés Város Önkormányzata
5630 Békés
Petőfi utca 2.

Izsó Gábor polgármester

T. Cím (tértivevény)
lrattár

Tisztelt Polgármester ÚrI

-.‚

Gajda Robed
kormánymegbizott nevében ás megbizsádól

A-

.5’ -
.%. JT
“
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Megállapítottam, hogy a tervezett módosítás termőföldet nem érint, ill. a termőföld mennyiségi
védelmének kérdését nem veti fel. Ennek figyelembevételével a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. évi törvény alapján véleményt nem fogalmazok meg. ki[ogást nem emelek.

Békéscsaba, 2015. december 12.

Tisztelettel:

Kapja

dr. Sávári Tibor
főosztálwezető

FöIdhivatai Föosz:á!y
5500 Békóscaba, Huny.di tár 1., Ft.: 66. Telafon: (36 66) 525.120 Fax: (+36 66) 528-140

E-mail: bakescsaba_mtakarnct hu Herilap bekes.fodnivatai.hu



I4.
BÉKÉS MEGYEI

KOPJ”ÁÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BE/UO/372/1/2015. Tárgy: Békés Város TESZK mődositása
Ügyintéző: Szikora Mihály
Telefon: (66) 549-317

Békés Város Polgármestere
Békés
Petőfi u. 2.
5530

Tisztelt Polgármester Úr!

Békés Város településrendezési eszközeinek módosítása (nagyvárosi lakóterületen garázsépitések

lehetővé tétele) ügyében az alábbi véleményt adom.

A megküldött dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett módosítások útügyi

érdekeket nem sértenek, a tervezett módosítások elfogadása ellen útügyi szempontból

nem emelek kifogást.

Érintett államigazgatási szervként szakági véleményemet a településfejlesztési koncepciáról, az integ

rált településfejlesztési stratégiáről és a településrendezési eszközökröl, valamint egyes tetepülésren

dezési sajátos jogintézményekröl szőlő 314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 37. 5(4) bekezdés b) pontjá

ban, valamint a rendeet 9. számú mellékletének 11. pontja alapján, továbbá a közigazgatási hatósági

eárás és szolgáltatás általános szabáiyairól szóló 2004 évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 20. 5
(1) bekezdésében, a közúti közlekedésröl szóló 1988. évi I. törvény 29. 5(7) bekezdésében, valamint a

Nemzeti Közlekedési Hatőságról szőlő 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 4,5(1) bekezdés c) pontjá

ban biztosított hatáskörömben, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi

kerületi) hivatalokról szőlő 66/2015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 2. 5(1) bekezdésében megjelölt illetékes

ségi területemen jártam el.

Békéscsaba, 2015. december 3.

Gajda Róbert
kormánymegbizott nevében és rpegbizásából

.71
t

Karsai Mihály
munkacsoport koordinátor

Műszaki Engedélyezési ás Fogyaszt6védetmi Főosztály
5600 Békéscsaba, Szarvas Ot 107. Telefon. (÷36 66) 549-300 Fax: (÷36 66) 549.333

E-mail: ut.hnkh,c’jhu



Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

‘4 Igazgató

- H-3600 Békésust. Kazinczy utca 9.
cl: 0666 549-470 Fax: 066644 1-628 e-nvtil:

Szám: 35400/4101-2/201 5.ált. L. számú példány

Tárgy: Az építési szabályzat módosítása
nagyvárosi I akóterületen a kijelölt
garázsépítúsek megvalósítása
érdekében

[liv. szám: —

Ügyintéző: Nagy Ferenc kttv. ügyintézö
TeL: 06/66 549-470
E-mail: bekes.titkarsag®katvedgov.hu

!i;6 Cáhúi — —.. —-

pulgáriucsier -

Békés

Tisztelt Polgánneswr Úr!

Tájékoztatom. hogy Békés Város Szahályzási Ten’éröl valamint Építési Szahályzatáról szóló
42/2007. (IX. 7.) önkormányzati rendelet módosításához a — feltételezhetöen elírás miatti —

2015. augusztus 28. napi keltezésű. batóságomhoz 2015. december 3-án érkezett
megkereséssel kapcsolatban — Az építési szabályzat módosítása nalzvvárosi lakóterületen a
kijelölt arázsópítésck megvalósítása érdekében — ci: épített környezet aIakíuváról és
védelméről szóló 1997. évi DYVJIL iönénv 9. —a, valamint ci települéjéjlesztési
koncepc/áról, ci: integrált településJjles:tési stratégiái-ól és ci településrendezési es:közökről,
valamint egyes relepülésrencle:ési scijatov jogititézniényekiől szóló 3/4/2012. (Xi. 8.) Künn.
rendelet 9. melléklet 5., 6. és 7. sora alapján az alábbi szakvéleményt adom:

A településrendezési eszközök módosítása során tüzvédelmi szempontból figyelemmel kell
lenni arra. hogy a módosítások során az Or.vzcigos Tűr’étlelnzi S:abólyzatról szóló 54/20 14.
WL5.) Bil1 rendelet (ci továbbiakban: OTSZ) VI. féjezetben meghatározott tűzteijedési elleni
i’éclelem, a IlL fejezetben meghatározott, a rendelretésről függő létesízési követelmények. IX.

fejezetben meghatározott, ci tűzoltó egységek heavatkozósát biztosító köverelményekre
vonatkozó előírásokat szem előtt kell tartani.

Iparbiztonsági szempontból figyelemmel kell lenni arra. hogy ci i’eszéles cotvagokkal
kapcsolatos szlios balesetek elleni védekezésröl szóló 219/20/ I. (Á: 20.) Kor;;;, rendelet
szerint. amennyiben a módosítással érintett területeken, illetve annak környezetében várható ci

katasztrófávédelennől és ci hozza kapcsolódó egyes törvények „óclusitáscíiól szMó 20/l. évi
CXXVIIL tőn’énv IV féjezetének, valamint a Korm. rendelet hatálya alá tartozó egyéb
veszélyes üzem megjelenése is, űgy az RJ 22-29. -ban fbglaltakut a településrendezési terv
készítésekor figyelembe kell venni,
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Polgári védelmi szempontból n fejlesztések során az alábbiakra kell kiemelt Hgyelinet
fordítani:

Békés városa a 234/20! I (XI. 10.) Konu. Rendelet (a továbbiakban: R2) 22. (l)-(3),
valaminl 24. * (1) bekezdése alapján 1. katasztrófavédelmi osztalyba sorolt [elepülés.
Amennyiben a településen a jövőben végbemenő ícjlesitések a település
veszélyeztetettsági besorolását befolyásolják, úgy ezt figyelembe kell venni a R2. 21.
(2) bekezdése alapján végre hajtott ülülvizsgálat során.

• AZ R2 26. 3) hckcc/úsc szerint a települési veszélyelháritási tervet a településfejlesztési
és településrendezési tervezés. valamint a települési környezetvédelmi program kialakítása
és módosítása során ngyelemhe kell venni.

• Amennyiben a fejlesztések során a esapadékvíz elvezető rendszer módosítására is sor
kerül, azokat a település vizkár elhárüási tervéhen is át kell vezetni. Továbbá a
csapadékvíz elvezető csatornák kialakitási munkálatainak alkalmával lölyamatosan
gondoskodni kelt az érintett területről törlénő esapadékviz elvezetésról. a vízkár elháritási
tervnek megfelelően.

• Amennyiben az érintett in2atlanok heénitettsée növekszik. figyelembe kelivenni. heuv
az’watl flrQl CIt(2jt(tI (rnno 4 nenn’,t”t ‘iuideE’” —

belvízelvezető rendszert nem terheli-e túl.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból

• A területen folytatni kívánt bármilyen tevékenység során Úgy kell eljárni, hogy a Uelszin
alatti vizek, illetve víztestek állapota ne romoljon.

• A felszíni és felszín alatti vizek jó állapotának megőrzése érdekében a megelőző
intézkedéseket mára tervezés során vegyék figyelembe. A területen folytatott tevékenység
nem okozhatja a felszíni. vagy a felszín alatti vizek szennyezöségét.

• Az ingatlanok heépitésre szánt területén a burkolt felületekre hulló csapadékvit megfelelő
elvezetésáről. szükség szerinti tisztításáról gondoskodni kell. Felszíni vízelvezető
csatornába vagy szikkasztó árokba csak tiszta csapadékviz vezethető.

A fentiek űgyelemhe vételével a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv módosítása
ellen kifogást nem emelek. A véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánok
venni.

Békéscsaba. 2015. december 4.

Tóthjibor
tuzolto’ézredes\

tűzoltós’ági főtanáos
megyei ii’gató

.r
pzei’ében és ;negbizásábcil: -s

GoinbkötőZoltán’
tűzoltólezredes
szolgálatvezető

Részüti: 2 példányban
Egy példány: 2 oldal I lap
Kászitcite: Nagy Ferenc kttv. kiern. lbea.
Kapja:

L sz. pld. Irattár.
2. sz. plű. Békés Város Polgármestere. 5630 Békés. Pcőii L 2.. Pf.: 80.



JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: SZBK t3084-212015. Tárgy: Békés Város Szabályozási Tervének
Ügyintéző: Krusoczkiné Kardos Ágnes ős Helyi Épitési Szabályzatának
Telefon: 06-56-512-312 módositása - véleményezési szakasz
E-mail: agnes.kardos@mbfh.hu Hiv. szám:

Ügyintézöjük: -

Melléklet: -

Izsó Gábor

polgármester

5630 Békés

Petöfi u. 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi

Főosztály Bányászati Osztály (továbbiakban: Bányafelűgyelet) a 2015. december 02-án iktatott, Békés
Város Helyi Szabályozási Tervének és Építési Szabályzatának (HÉSZ) módosításával kapcsolatos

megkeresésükre közli, (a módositás tárgya: nagyvárosi lakóterületen a kijelölt garázsépitések

megvalósítása érdekében) hogy a módosítások ásványi nyersanyag lelőhelyet, bányatelket nem
érintenek, ezért a Bányafelügyelet a Helyi Szabályozási Tervének és Építési Szabályzatának

módositásávai egyetért, javaslatot nem tesz, kifogást nem emel.

A Bányafelügyelet felhívja a figyelmet, hogy az érintett területen üzemelö földgázelosztó vezetékröl az
elosztói engedélyes Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. (6724, Szeged, Pulcz u. 44.), földgáz szállító
vezetékröl a szállitói engedélyes FGSZ Földgázszállitó Zrt. (8600, Siófok, Tanácsház u. 5.), a
szénhidrogén szállító vezetékröl a bányavállalkozó MOL Nyrt. ( 1117, Budapest. Október

huszonharmadika u. 18.)tud adatot szolgáltatni.

Továbbá a HÉSZ-ben rögzíteni kell az adott hrsz-ú ingatlanon lévő gázelosztó vezeték, gázszállító

vezeték és szénhidrogén szállító vezeték biztonsági övezetét. A biztonsági övezetben érvényes

tilalmakat és korlátozásokat be kell tartani, különös tekintettel a fás szárú növények ültetési tilalmára.

Műszaki Engedélye2ési 65 Fogyaszlóvédeími Főosztály

5000 Szolnok, Indáház u. 8.5002 Szolnok. PL 101. Tololon: (56) 422 603 Fax: (56) 514409
e-mail: vezeto-szatnok@nkh.gov.hu Honlap: wwkormonyhivaloI.hu



SZBt /3654 2/2015.

A Bányafelügyelet a tervvel kapcsolatos további eljárásban nem kíván részt venni. Kérjük, hogy az
Onkormányzat által elfogadott módositás dokumentáciöját sziveskedjenek CD lemezen megküldeni
adattárunk részére.

A Bányatelügyelet állásfoglalását az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepűlésrendezési
eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló 314/2012. (XIS.)
Korm. rendelet 41. alapján adta meg. A Bányafelügyelet jelen véleményét a Magyar Bányászati és
Földtani Hivatalról szóló 26712006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3 és 1. számú melléklete szerinti
illetékességi területén eljárva adta ki,

Szolnok, 2015. december 11.

íc%
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Tisztelettel:

Dr. Kállai Mária kormánymegbizott

nevében és megbízásából kiadmányozó:

Dr. Paliez András

bányakapitány, bányászati osztályvezetö

Értesül:

(i Izsó Gábor polgármester 5630 Békés, Petöfi u. 2.- tértivevénnyel.

2. Irattár

-2/2-



Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

J
5540 Szarvas, Anna-liget 1.

Levélcím: 554) Szarvas, PE.: 72. Tel.: 66’313-855. Fax: 6W31 1 -65, E-mail: kmnp:i;kmnp.hti

3446/201 5.ikt.sz. Tárgy•. Békés Város szabályozási tervének
ÜL: Ureksza János és helyi építési szabályzatának módosítása

— előzetes vélemény

Békés Város Polgármestere

Izsó Gábor Úr
részére

Békés
Petöli u. 2.

5630

Tisztelt Polgármester Úr!

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részére megküldött egyeztetési
dokumentáció alapján a szabályozási terv és NESZ módosításával kapcsolatban, a Körös-
Maros Nemzeti Park Igazgatóság részéről, mint a védett természeti területek és a természeti
értékek, valamint a Nawra 2000 területek természetvédelmi kezelője egyben a 71/2015.
(111.30.) Korai. rendelet által a területfejlesztési programok, területrendezési tervek és a helyi
építési szabályzatok véleményezésére kijelölt szervezet az alábbi természetvédelmi
szempontú szakmai véleményt adom.

A tervezett módosítás országos jelentöségü védett természeti területet, illetve Natura
2000 nem érint, ezért a tervezett módosítással kapesolatbaii a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóságnak természetvédelmi szempontú kifogása, észrevétele nem merült Fel.

A véleniényezési eljárás további szakaszaiban a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság nem kíván részt venni.

Véleményemet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, illetve végrehajtására kiadott 3 14/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 41.*-a;
illetve a 71/2015. (Ill. 30.) Korai rendelet 37. . alapján biztosított hatáskörömhen adtam ki.

Szarvas, 2015. december 8.

Tirják László I.
igazgató



BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

tgyiratszám: BKG/001/tOISO-2!2015 Tárgy: Békés Város Szabályozási Terve ás Építési
Szabályzata módosításának véleménye-zése,

Ugyintéző: Frankó Róbert (66/560-234)
Hivatkozási szám: -

Izsó Gábor
Békés Város Polgármestere

5630 Békés
Petőfl u, 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

A megyei konnányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghalározásáról szóló 68/205 (111.30.)
Korm. rendelet 12. * (1) bekezdésében foglalt hatáskörben eIjána, a rendelet 2. (2) bekezdése ás I.
melléklete szerinti illetékességi szabályok flgvelembevételével Békés Város Szabályozási Terve ás Epitési
Szabálvzata mödosításához az alábbi »yi latkoL-not adom:

A tenezett módosítás nem érint az erdöröl, az erdő védelméről és a erdógazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. n-. (továbbiakban: Et) hatálya alá cső területet. Az ellen kifogást nem emelek.

Szakmai véleményemet az épiteti könivczet alakitásáról ás édelméröl szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 9. (3) bekezdése alapján adtam 1<1.

‘0

Gula 2015 december 15 fl
* . ‚. . . . .Kovaes Erno kormanvmeghizott nevehen es mcghtzasabol: Franko Robert

erdő llüizveIö

Fentiekről értesül:
I. Címzett
2. Erdöfelügyeleti ás Hatósági Osztály(elektronikus formában)
3. Irattár

lratiár Földmüvelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Erdőfeliigyeleti ás Hatósági Osztály

X bacs-erdszLü nchih,gov,hu

6000 Kccskcmt. József Attila u, 2. 6001 Kecskemét Pf.: 130, S 76i01-700 t 76/321-95!
6724 Szeged. l’Clh6madíis u. 29. L’. 6701 Siegcd. Pt:35. S 62/553-940 62/448-056
5700 Gyula. Kertesu. IS. 5701 Gyula. Pf.: 220. S 66.560-232 66560-230



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI HIVATAL

1135 Budapest, Lehel utca 35-37. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefhn: 06(1)237-5556 • HM 27-933 Fax: 06(1)237-5557 HM 27-945

e-mail: hatosagihivatal®hm.govjm, web: bttp:/ihm.baosagihivatal.komianv.hu
Nvt. szám: HH1í8252-1!2015 1. számú példány

Békés Város Polgármesteri Hivatala

5630 Békés
Petöfi u. 2.

TárEv; Békés Város Helyi Építési Szabályzatának módosítása nagyvárosi
lakólchUeten garázsépítések megvalósítása érdekében -

egyszerűsített eljárás. véleménvezési szakasz

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi ügydarabot megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A. fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen áflásfoglalást. mint a lelepülésfejlesztési koncepcióról, az intewált
településfejlesztósi stratégiáról és a településrendezési eszközökről. valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3 14/2012. (XI. 8.) Konn. rendelet 9. sz.
mellékletének 17. pontjáhan megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakitásáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. (2) m) pontjára.

Budapest, 2015. december

Tisztelettel:

:‘h ‚“ - Dr. Culyas Andras ezredes
HM Hatósági Hivatal figazgató

nevében és megbízásából

Tölgyesi Jósef ezrees
honvédelmi hatósági Igazgató

K,r,üti. 2 ptMdánh3n
Ey pédiiiy;
LJiikiőu I/fax) BucsinskyZoIin aleisxks(lcI :+Jh (1)474-II I 27-74’); HM 022-27-749; av +3 CI) 237-555?)
Kapjik sz. pid.; Ciinzcfl

2 sz. pId: Iíattr
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Szám: 04000251/ 4351-4 P015 álL
Tárgy: Válasz HESZ módosítással

kapcsolatosan
Hivatkozási szám:
Ügyintéző: Popol Erika r.szds.
Telefon: 68/412-622/ 8 74

33!8n4
E-mail: popote@bekes.police.hu

Izsó Gábor
Békés Város
Polgármestere

Békés
Petőű S. u. 2.
5630

Tisztelt Polgármester Úr!

A településfejlesztési koncepcióróL az integrált településfejlesztási stratégiárói és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézménvekröl
szóló 31 4i201 2. (XL 8.) Kan rendelet 37. * (7) bekezdése alapján tájékoztatom. hogy a
Békés Megyei Rendőr-Főkapitányság Határrendészeti Szolgálatának megküldött, Békés Város
Onkornányzatának helyi építési szabály2atával kapcsolatosan javaslata, észrevétele nincs. A
Rendőrség az eljárás Lovábbi szakaszában határrendészeti szakterűlet vonatkozásában nem
kíván részt venni,

Békéscsaba, 2015. december 08.

Tisztelettel:

- —

.q2’ ‚H’udák Pál r. ezreds
‚n. X rendorsegi fotanac os

endészeti rendörfőkapitány-helyettes

\ d\

Cím: 5600. Békéscsaba, Banók Béta üt 1-3. PF: 124,
Te!: 06;66!434-214, Fax: 06/66/23-7)9. BM.: 0333;20-B7, Fax: 0333/24-09

luzdakpbckcs.police.hu



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BER/Ol 1/0988- Tárgy: Békés Város Építési szabályzat módosítása
4/2015. nagyvárosi laköterületen a kijelölt

garázsépltések megvalósítása érdekében
közegészségügyi vélemény adása

Ügyintéző: Betyó János Hív, szám:
Ügyintézö:

Telefon: (66) 540-690/123 Melléktet:

Békés Város Polgármestere

Izsó Gábor

polgármester részére

Békés

Petöfi ‘i 2.

5630

Tisztelt Polgármester Úr!

Békés Város Építési szabályzat módosltása nagyvárosi lakóterületen a kijelölt garázsépitések

megvalósltása érdekében a településfejlesztési koncepciárál, az integrált településfejlesztési stratégiáröl

és a telep ülésrendezósi eszközökról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrúl szó/ó

314/2012. (<‘l.8.) (a továbbiakban: Korm. rendelet) 38. 5 (4) és (5) bekezdése alapján közegészségügyi

szempontból - a településrendezésí eszközök elkészült tervezetével kapcsolatban - az alábbi véeményt

adom:

Békés Város Épltési szabályzat módosításához - nagyvárosi lakóterületen a kelölt garázsépitések

megvalósítása érdekében - közegészségügyi szempontból észrevételt nem teszünk.

Az eljárás további szakaszában is részt klvánunk venni, a véleményezési dokLimentációt elektronikus

úton kérjük.

Az ügyben hatáskörömet az egészségügyi hat6ság és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi Xl.

törvény, valamint a településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a

(elepülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekröl szóló

314/2012. (Xl.8j Korm. rendelet 38. 5 (2) bekezdésében foglaltak, illetékességét a közigazgatási

hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Szóló 2004 évi CXL. törvény 21. (1) a) pontja és

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon: (+36 66) 540-690 Fax: (+36 66) 322-622

E-mail: litkarsaq(54ar.antsz.hu



sz Állami Népegészségügyi ás Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok

ellátásáról ás a gyógyszerészeti álamigazgatási szerv kijelöléséről szóló 32312010.(XlI. 27.) Korm.

rendelet 4. 5(2) bekezdése ás 3. számú melléklete állapítja meg.

Békéscsaba, 2015. december 15.

Tisztelettel:

Gajda Róbert
kormánymegbizott

4,

nevében ás megbízásából:

Dr.’Sarosi Tamas
megyei tisztiföorvos

Erről értesül:

1. Békés Város Polgármestere — Izsó Gábor polgármester —5630 Békés, Petöfi u. 2. (tv)

2. lrattár

2



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYH[vATAL

BÉICÉSCSABM JÁRÁSI HWAnLA

Ügyiratszám: BE-02107/2193-2/201 5. Tárgy: őrökségvédelmi vélemény Békés város helyi
építési szabályzat módosításának egyeztetési
eljárásában.

Ügyintéző; Ökrös Zoltán, Lunczner- Hiv. sz.; -

Szabó Ágnes
Telefon: 66/06-66/795-637 Melléklet: -

Izsó Gábor
polgármester

Békés Város Önkormányzata

Békés
Petöfi u. 2.
5630

Tisztelt Polgármester ÚrI

A 2015. december 2-án beérkező levelében véleménykéréssel fordult a Békés Megyei Kormányhivatal
Békéscsabai Járási Hivatalhoz (Épitésügyi és Örökségvédelmi Osztály, a továbbiakban: örőkségvédelmi
hatóság) Békés város helyi épitési szabályzatának módositása ügyében. A levelében foglaltakra a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról ás a településrendezési
eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm.
Rendelet (a továbbiakban: 314. Kr.) 41. 5(2) bekezdése szerinti véleménykérési szakaszban sz alábbi
véleményt adom.

A kulturális örökség védelmére, 65 az azokra vonatkozó eljárási szabályokra az alábbi hatályos
jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket:
— A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.),
— A régészeti örökség és a műemléki értékvédelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015. (Ill. 11.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: 39. Kr.),
— Azörökségvédelmi birságról szóló 191/2001. (X,18.) Kormányrendelet,
— A régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánításának, valamint a

régészeti lelőhely és a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 13/2015.
(Ill. 11.) Mvvj rendelet (a továbbiakban: 13. MvMr.).

A településrendezési eszközök módositása során a feni felsorolt jogszabályok előirásait figyelembe kell
venni.

FeliMvom a figyelmet arra, hogy a településrendezási eszközök m6dositásának kidolgozása során a
műemléki értékekkel (műemlék, műemléki környezet) ás a régészeti örökséggel kapcsolatosan használt
fogalmaknak összhangban kell lenniük a fent megnevezett jogszabályokban rögzitett fogalmakkal, és a
külön jogszabály alapján hozzárendelt területi lehatárolásokkal.

Épitésügyi és Örökségvédelmi Osztály
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11—17., pf.: 512.

Telefon: (+36 66) 441-009, E-mail: bekescsaba.epitesugyhatbekes.gov.hu, Honlap: www.bekesljarasok.hu
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A településrendezési eszköz tervezetének megküldésével beazonosithatóan meghatározásra került a
módosítás célja, amely Békés város szabályozási tervéröl, és helyi építési szabályzatáról szóló 4212007.
(IX. 7.) önkormányzati rendelet 6. 5-ának módosítása a nagyvárosi lakóterületen a kijelölt garázsépitések
megvalósítása érdekében.

A településrendezési tervük szerinti Ln-2’ jelű nagyvárosias lakóterület építési övezetbe sorolt területek
a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ által vezetett nyilvántartás,
és a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján világörőkségi területtel és műemléki jelentőségű
területtel nem, míg műemlékkel, műemléki környezettel és régészeti lelőhellyel érintettek, az alábbiak
szerint:

Műemlék:
— a 4013 hrsz.-ii telken a műemlékileg védett volt zsinagóga, jelenleg művelődési központ épülete

(műemléki törzsszáma: 9966).

Műemléki környezet:
— a 4003/11,4003/12 hrsz.-ú teleken a görög ortodox templom ex-lege műemléki környezete (műemléki

törzsszáma: 767),
— a 3999/2, 4003/7, 4003/11, 4003/13 ás 4012/1 hrsz,-ú telkeken a volt zsinagóga, Jelenleg művelődési

központ műemléki környezete (műemléki törzsszáma: 9966),
— a 6917 és 6918 hrsz.-ú telkeken a református templom ex-lege műemléki környezete (műemléki

törzsszáma: 9021).

Régészeti lelőhely:
— a 6917, 6904/2, 6904/3 hrsz.-ú telkeken a Békés 4 számú, 2581 azonosító számú régészeti lelőhely,
— a 7033/16 hrsz.-ú telken a Békés 190 számú, 2867 azonosító Számú régészeti lelőhely.

Felhívom figyelmét arra, hogy a rendelkezésemre álló hatályos településrendezési tervben a helyi építési
szabályzat 5. mellékletét képező szabályozási tervlapon a református templom műemléki környezete
nem jól van lehatárolva, a Központ nyilvántartása szerint a békési 6917 hrsz.-ú telek egy része is
beletartozik, így a rajzi lehatárolást felül kell vizsgálni, és szükség esetén Javítani kell.

A régészeti lelőhelyekkel, a műemlékekkel ás műemléki területekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése
tekintetében a régészeti lelőhely és a műemléki érték nyilvántartásának és védetté nyilvánitásának,
valamint a régészeti lelőhely ás a lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló
13/2015. (Ill. 11.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet) 6. 5(1) bekezdése alapján sz MvM
rendelet 2. 5(1) bekezdésében meghatározott örökségvédelmi iroda (Forster Gyula Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ, 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1., a továbbiakban: Központ) az
illetékes, ezért a műemléki környezet lehatárolásának pontos, vektor-geometrikus adataira vonatkozó
adatszolgáltatás ügyében a Központ tud pontos információkkal szolgálni.

A Kötv. 85/A. 5(1) bekezdése alapján:
„ÖrÖkségvédelmi hatástanulmányt kel? készíteni a település településfejlesztési koncepciójának
kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá
vont területre nincs Örőkségvédelmi hatástanülmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a
rendezés alá vont területre el keu készíteni. Nem kell Őrökségvédelmi hatástanulmányi készíteni, ha az
Étv. 8. (2) bekezdése szerinti véleményezési eljárásban az illetékes államigazgatási szerv véleménye
szerint a rendezés alá vont terület Örőkségvédelmi szempontból nem érintett.
(2) Az Örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell meghatározni
az Örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési
eszkőzókeL
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(3) A hatóság örőkségvódelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban meghatérozott
esetekben.

A megküldött anyagból nem állapitható meg az, hogy a település közigazgatást területére, készült-e
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy az 10 évnél régebbi-e, Illetve a jelen módositási eljárásban a
rendezés alá vont területre vonatkozó örökségvédelmi hatástanulmány sem szerepel a megküldött
tervanyagban, Így a fentiek alapján őrökségvédelmi hatástanulmány készitése válhat szükségessé.

A Kötv. 85iA. 5(2) bekezdése alapján:
„Az Őrökségvédelmi hetástanulmányban megfogalmazott édékvédelmi terv szerint kaN meghatározni az
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó telepwésfejlesztési ás tetepülésmndezési
eszközöket.”

Az örökségvédetmi hatástanulmány és értékvédelmi terv részletes taflalm követelményeit a 39. Kr. 68-
69. 5-a ás 12. melléklete tartalmaa.

Nyilatkozatomat a 314 Kr. 41. (2) b) bekezdésére fgyelemmel, a 314. Kr. 9. melléklet 13. pontja,
illetve a 39. Kr. 3. a) pontjában meghatározott hatáskörben, a 39.Kr. 1. melléklet 3. sorszám alatt
meghatározott illetékesség alapján adtam ki.

Békéscsaba, 2015. december23.

Tisztelettel:

Dr. Marosvölgyi Emese
járási hivatalvezetö

nevében és megblzásából: . “ 7v

Czeglédi Sándór
osztályvezetö;

Erről értesül:
- ‚1 -

1. Izsó Gábor polgármester, Békés Város Önkormányzata, 563Ü Békés, Petöfl u. 2. (postai úton,
tédivevénnyel)

Nyilvántartás:
2. lrattár
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BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

módosításának vélernényezése
Ugyfél: Békés Város Önkormányzata
KÚJ: 100141106

Izsó Gábor
polgármester

Békés Város Önkormányzata
Békés
Petőfi u. 2.
5630

Tisztelt Polgármester Úr!

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Város szabályozási teniéről, valamint éptési
szabályzatárál szőlő 42/2007. (Xl. 7.) számú önko;rnányzati rendelete, az integrált településfejlesztési
strazégiáról és a településrendezési eszközökről. valamint egyes településrendezési sa2átcs
jogintázményekről szóló 314J2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 41. szerinti egyszerüsitett eljárás keretében
tőrténö módositással kapcsolatban közremüködésünket kérte.

A dokumentumot áttekintettük, az a bevezető részében rögzített jogszabályi elöirásokkal összhangban van,
ezért módosító jellegü észrevételt nem teszünk, kifogást nem emelünk.

Gyula, 2015. december 16.

A kiadmány heléQ!:

Gajda Róbert /

kormánymegbízctt
-

nevében és megbizásáből: Melesitő

Lipták Magdolna s. k.
főosztályvezető-helyettes

Kapják

(Cimzett, TV
- Irattár, helyben

Békés Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főosztály
5700 Gyula, Megyeház u. 57, Pf.: 99.

Telefon: (+36 66) 362-944 Fax: (.36 66) 361-755
ügylélfogadás: Hétfő: 8:30-12:00; Szerda: 8:30-12:00, 13:00-16:00; Péntek: 8:3012:00

E-mail: zcldbatosag@bekeskh.hu Honlap: www.bekeskh.hu

Ugyiratszám: BE/39/1 7686-03212015.

Ügyintéző. dr. Hazai gnes

Telefon: (56) 362-944

Tárgy: Békés város helyi építési szabályzata
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Olügyi, Vasúti és Majózsi Hivatal

Békés Város Polgármestere Tárgy; Békés Város településrendezési
eszközei részleges módositásá

Izsó Gábor nak véleményezése
Iktatószám: UVHIUH/388115/2015.

Békés Ugyintéző: Balassa András
Petőfí u. 2. Telefon: +36 1 474 1712
5630 E-mail: ba!assa.andras@nkhgov.hu

Tisztelt Polgármester Úr

Békés Város településrendezési eszközeinek, egyszerisltett eljárás keretében történő részleges módo
sitásával kapcsolatos megkeresésére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hiva
tal részéről az alábbi véleményt adom,

A levele mellékleteként elektronikus adathordozón megküldött — az OPTIMUNKÁ Bt, által 2015 novem
berében készltett — dokumentáció alapján a helyi építési szabályzat módosításával kapcsolatban észre
vételt nem teszek, annak elfogadását támogatom.

Érintett államigazgatási szervként fenti véleményemet a település fejlesztés! koncepció ró!, sz integrált
teiepűlésfejlesztés! stratégiáról és a te!epülésrendezési eszkőzökről, valamint egyes településrendezési
sajálosjogintézményekrőlszóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 41. (2) bekezdése b) pontja alapján,
a rendelet 9. melléklet 9. pontja szerinti véleményezési jogkörömben adtam.

Budapest, 2015, december8.

Útügyi, VasúU :::Hivatalt vezető
elnökhelyettes nevében és megbizásábál:, 8318

‚

::‘; Szalai György
osztályvezető

Út- és Hídügyi Főosztály
Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály

1066 Budapest, Teréz krt. 62. ‘1387 Budapest 62., Pf,: 30, ‘telefon: +361 474 1770’ fax: 35 13319917
www,nkh.hu
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Izsó Gábor Tárgy: Vélemény Békés Város
polgármester SzabályozásI Terv ás Epltésl

Szabályzat készftésével
Békés Város Ónkormányzata kapcsolatban

Békés iktatőszám: FD/RR/NS/N340211 /2015
PetőfÍ S, u. 2. Hivatkozási szám: ./2015
5630

Ügyintéző: Tresó Gergely

Tisztelt Polgármester Úr!

Az NKH Légügyi Hivatal (1675 Budapest Pf.: 41., a továbbiakban: a Hatóság) a 2015.
december 3. napján, Békés Város rendelete Békés Város Szabályozási Terv ós Epítési
Szabályzatáról módosítása tárgyban érkezett megkeresésével kapcsolatban tájékoztatja, hegy
az épített környezet alakitásáról ás védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Elv.) 8. alapján a településrendezési eszközök stratégia elkészítéséhez hozzájárul.

A Hatáság a további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni.

A Hatóság a megkeresés során az Étv. 8. „ valamint az országos településrendezésí és építési
követelményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korji,, rendelet 9, sz. mellékletének 10, pontja alapján
járt el.

Budapest, 2015. december 15.
‘

Farkas András legügyi elnokhelyettes neveben

/

Bddrogközi dergő
épitésügyi szakhatósági előadó

FELÜGYELETI FŐOSZTÁLY — REPÜLŐTÉRI ÉS REPÜLÉSVÉDELMI OSZTÁLY
2220 Vecsés, Uncoln úti.’ 1675 Budapest, Pf.: 41. telefon: ±361 2735524’ fax: +3629354224

e-mail: caankh.aov.hu
wgw.nkh.cov.hu



BÉKÉS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BEJ1O/327-1/2015. Tárgy: Békés Város helyi építési szabályzat
módositásának véleményezése
(nagyvárosias lakóterület építési
övezetre vonatkozó elölrások
módosítása) Egyszerűsített
véleményezési eljárás véleményezési
szak.

Ügyintéző: Farkas Péter Hiv. szám:
Telefon: 66/622-067 Ügyintéző:

Izsó Gábor
polgármester
részére

Békés
Petöfi S. utca 2.
5630

Tisztelt Polgármester Úri

A hivatalomhoz érkezett tárgyi településrendezési eszköz módosításának elkészült tervezetét a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégláról és a településrendezési
eszközökröl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) 41. 5-ában foglaltak szerint áttekintettem és véleményemet az
alábbiakban adom meg.

A településrendezési eszközök módosítása a Békés Város szabályozási tervéről, valamint épitési
szabályzatáról szóló 42/2007. (IX.7.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Hész) 6. 5-ának (7)
bekezdéssel történő kiegészítésére vonatkozik.

Véleményem szerint a tervezetben szereplő kiegészítés részben már tartalmazza a (6) bekezdésben
meghatározottakat, vagyis azt, hogy az övezetben csak a kijelölt épltési helyeken éplthető Új építmény.
melynek rendeltetése csak gépkocsi tároló leheL-Továbbá nem határozza meg a kijelölt épitési helyen
történő építés esetén alkalmazandó megengedett legnagyobb beépitettség mértékét. A megengedett
legnagyobb beépítettség meghatározása az eyédelmQ szábályozás érdekében szükséges.

A fentiek értelmében javaslom például a Hész 6. 5-ának Új (7)’ bekezdéssel történő kiegészitése helyett a
Hész 6. 5(6) bekezdésének módosliását a kővetkezők szerint:
(6) A területen új építményként csak garéz-•pflhetó, 6 szabályozási terven jelöli építési helyeken,
legfeljebb . . . % beépíteuséggel.

Az Eljr. 45. 5 (1) bekezdés szerint figyelembe veendő az országos településrendezési és épltési
követelményekről szóló 25311997. (XlI.20.) Korm. rendelet 2012. augusztus 6-án hatályos 25. 5 (1)
bekezdése alapján nagyvárosias lakóterületen megengedett legnagyobb beépítettség 80 % lehet. A
beépltettség mértéke a helyi épitési szabályzatban tovább csökkenthető a módosltás céljának
megfelelően.

pltésügyi, Hatósági, oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi osztály
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2., Telefon: (+36 66) 622-000 Fax: (+36 66) 622-001

Email: vezetobekeskh.hu Honlap: www.bekeskh.hu
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Továbbá kérem a Hész megnevezésére történő hivatkozásokban az eWogadás dátumát javítani, mely atervben szereplő (Xl.7.) helyett — a rendelkezésemre álló adatok alapján — (IX.7).

A módosításokra vonatkozóan egyéb észrevételt nem teszek.

Az Eljr. 39. (1)-(3) bekezdése alapján- véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetéstkezdeményezhet, ame!yről jegyzőkönyvet kell késziteni. A véleményezést követően a beérkezettvéleményeket — egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet Is — ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyekelfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nemfogadása esetén a döntést indokolnia kell. A véleményezési szakasz a képviselő-testületi döntésdokumentálásával És közzétételével zárul le.

Az R. 40. (1) bekezdése alapján a polgármester, a véleményezési szakasz lezárását követően atelepűlésrendezésl eszköz tervezetét, sz eljárás során beérkezett valamennyi vélemény és a
véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát papír alapon, továbbá
azok másolati példányát elektronikus adathordozón megkűldi végső szakmai véleményezésrehivatalom részére, mint az állami föépltészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak.

A beérkezésétöl számitott 21 napon belül megküldöm a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró
szakmai véleményemet a településrendezési eszköz elfogadásához, amennyiben valamennyidokumentum hiánytalanul megküldésre került és véleményeltérés nem áll fenn.

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal véleményeltérés fennállása estén adokumentumok beérkezését követő 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez a véleményekmég fennmaradt kérdéseinek tisztázására. Az állami föépítész ebben az esetben az egyeztetést követőS napon belút megküldi a polgármesternek az egyeztetésröl készült jegyzőkönyvet és a
telepűlésrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a településrendezési eszközelfogadásához.

Békéscsaba, 2015. december 18.

Tisztelettel:

Gajda Róbert
kormánymegbizott

nevében és megblzásából:

7K%

m Börner Miklós
mb. osztályvezető

Erről értesül:
1. Cimzett
2. irattár


