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Szik Város Önkormányzatának Képviselő-testtiletét az Mötv. 44.§_ában
n 2020. október 19. rrapián (hétfőn) 15:30 őrára a szikszói
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Határozati iavaslat

Szám:
Tárgy: Döntés a Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 3. - József Attila út 1.
Társasház alapító okiratának módosításával kapcsolatban

Szikszó Varos Önkormányzatának Képviselő-testíilete felhatalmaz za a po
hogy a Szikszó, II. Rákóczi Ferenc út 3. - József Attila út l. szám
kÖzgYŰlésén támogassa az alapító okirat módosítását, az előterjesztésben
és tartalommal. Felhata|mazza továbbá a polgármestert az álapító okirat
sziikséges dokumentumok aláirására. Az alapító okirat alapján
viszonyok rendezéséhez szükséges illeték megfizetése szikszó ú,eno.
évi költségvetését terheli.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajt ísért felelős : jegyző
Törvényességi szempontból látta: jegyző
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óuosírÁssar ncysncEs SzERKzETBE FoGLALT
rÁnsasrrÁzrULAJDoNT ar,q.píró orrnar

Szíkszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvín tér 1.), a TOMASZ BL (3800 Szikszó,
Dózsa u.3.) , Zombor Sándorné és Balázs József 3800 Szikszó, Józseí Á. u. 1. sr alattí
lakosok
tv. 51.

I

alapító okíratót, a Polgári Törvénykönyv és a társasházakról szóló 2003. éví
CXXXL törvény alapján, jelen okíratban megneve7eű alapítók és jogutódjaik - az ídőközben
bekö személyi és jogszabdlyi vtíltoztísok alapító okiratban történő feltüntetése,

a tdrsasház tulajdon tovúbbi külön tulajdonnal történő bővítése érdekében - a 2020.
ev hó 20. napján tartott közgyűlésen hozott ....../2020.(.......) számú határozat
alapján szerkezetbe foglalva az alábbíak szefint módosítjtúk:

TÁRsAsH igrul"rmoNT ALApíró oKIRAT

I.
Ár,r,q.r,Áxos RENDELKEZÉ sEK

lan adatai

Szíkszó Belterület, 1429 helyrajzi szám, ,,Kivett épület'
3800 Szíkszó, Rákóczí u. 3. - Sxiksl,ó, József A. u. 1. ,{elülviugálat alaű"
1050 m2
6 db nem lakás céljóra szolgáló helyiséget magába foglaló épület, a houá
tartozó telekkel

elnevezése: Szikszó, Rákóczi u. 3. - Szikszó, József A. u. 1. sz. Társasház

alapító okirata III. pont 7., 2., 3., 4., 5., 6. alpontjában megnevezett nem lakás
űló helyiségek a társasház tulajdonostársainak külön tulajdonába tarto4nak;

alapító okírata II. pont I. alpontjában megnevezett telekíngatlan, a rI., III., IV.,
'I., WIr., IX alpontjaiban felsorolt épületrészek, közművezetékek, egléb tartoxékok,

tárglak a társasház tulajdonostársaínak osztatlan közös tulajdonban maradnak, a
tulajdonostársainak társasház alapító ttkírata V pontjdban meghatározott

jogával, ílletve az átjárási szolgalmí jogóval terhelten.

A eglmás közötti viszonydt a társasházakról szóló 2003. évi CXXilII.
törvény, a Polgófi Törvénykönyvrű szóló 2013. évi V. törvény, valamínt jelen alapító okírat és

Szervezeti és Működési Szabályzata (SzfuISz) szabólyoua

il.
A KÖZÖS TULAJDON

közös tulajdonban maradnak az a|ábbiak:

Szikszó, Rókóczí u, 3.-Jóuef A. u. 1. sr" alatti íngatlanra az 1993. éví LX){VIII.
/1/ bek és az 1977. éví 11. tvr. alapján 1997. május 15. napján létrehozott

Belterület, 1429 helyrajzí szám alatti 1050 m2 nagtságú telek;

A társt
céljára

Al
V,

Szikszó, . évoktóberhó 20. napján. Szikszón, 2020. év október hó 20. napjrán ellenjegyzem:

cíthe:
t#ilete:

- jet|ege:



J

Szikszó Város Önkorm ány zata
il. az épület alapla, felmenő és teherhordó falak és a külön tulajdonokat elvá

(kivéve a külön-tulajdonú helyiségek belső válaszfalait), k<jibenső és zárőilI. tetószerkezet (szigetelésekkel, héjalással, bádogelemekkel), a kéménye
villámhádtó-rendszer;
homlokzat ok (láb azat, vako l at) ;
az elektromos hálózat vezetékei és szerelvényei a bekötéstől a külön tulaj
fo gyasáásmérőj éi g, il letve |eágaző vezetékéi g;
géavezetél<rendszer és szerelvényei a bekötéstől a külön-tulajdonú

IV.
V.

VI.

Tóth Tamás

VII.

VIil.

DAKTARI Bt.

kiy."_y9, uT9l"yru.n az egyes külön-tulajdonú lakások, helyiségót tut
a többi tulajdonostárstól fiiggetlenül kötöttek rá ahálőzatri;
vízvezetékek és szerelvényeik a bekötéstől a külön-tulajdonú
vezetékéig, kivéve, amennyiben az egyes külön-fulajdonú lakáiok, hel
önállóan és a többi tulajdonostrárstól fiiggetlenül kötóttek rá ahálőzatrai
csatornavezetékek a külön-tulaj donú helyiségek leágaző v ezetékéig, kivév
a7, egyes külön-tulajdonú lakások, helyiségek tulajdonosai ónállóan
fu lajdonostárstól fiiggetlenül kötöttek rá a hálőzatra;

IX. az qijlet fel nem sorolt tartozékai külön leltár szerint, valamint minden a
közös költségből beszerzendő berendezési targy.

Az éPÜlet tartószerkezetei, azokrészei, az épi|etbiztonságát (állékonyságát), a
közös célját szolgáló épületrész, épület-berendezés és vagyontargy akkor is l
tartozik, ha az a külön tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségen belül

III.
n rüLÖN TULAJDoN

A SzikszÓ, Rákóczi u. 3. - Szíkszó, József A. u. 1. sz, Tórsasház (a továbbíakbt
tulajdonostársaí külön tulajdondba tartoznak jelen alapító okírat III./1.
megnevezett nem lakás céljóra szolgáló helyíségek, a közös tulajdonba
épÜletszerkezetekkel és berendezésekkel (különösen: belső váIásztrfalak,
melegburkolatok, nyílászárók, víz-,, gá7-, elektromos és csatornavezetékei a
(leágazósi) pontokíg, a színtén hülön-tulajdonú foglasztásmérők, továbbá a
ké s zülé ke k, fűtőte ste k, stb. ) e gl ütt

A Társasház alapító tulajdonostórsak megállapodása alapjún a Társashdz
kÜlÖn tulajdonukhoz tartozóail, - a társasházi közös tulajdonban levő Szikszó
szómú 1050 nm területű telekbű (ffildrészletbű), jelen alapító okírat I. sz.
,,Válto7Ósi vázrajz a 1429 helyrajzí számú fiildrészlet használatí megoszíásáról"
okíratban meghatórozott mértékű és a jelen alapító okírat V 1.2. pontjóban
tartalmÚ, - az egles tulajdonostársak külön tulajdonához tartozó - egmástóI a
szÍldrd falazattal elvólasztoű - telekrész (fiildrészlet) megközelítését bíztosító
kízárólagos hasuálati jog ílletí meg.

A Társasház alapító tulajdonosttírsak megállapodása al,apján jelen alapító
mellékletét képező ,,Változási vózrajz a 1429 helyrajzi szdmú fiildrésztet telki
bejeglzéséhex,' megnevezésű okíratban meghatúrozottak szefint az 1430/7
ingatlan míndenkoi tulajdonosa - jelenleg Szíkszó Város Önkormányzata
Szíksaó, Kálvín tér 1. törzsszáma: 15348465) tulajdonostárs - javóra a
tulajdonban lévő 1429 helyrajzi szúmú ingatlanból o váItoztúsi vdzrajz II.
terÜletrészére az 1430/7 helyrajzí számú ingatlan megközelítését biztosító átjárási
ílleti meg.

Szikszó, 202O. év október hó 20. napján. Szikszón, 2O2O. év októberhó 20. napján

jos
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Szikszó Város Önkorm ány zata

képezik

A

a tul

T
Jr

A

1

Ahc
rész

_T

DAK'IARI Bt. Dr. Boholy György ügyved

tulajdon az eg|es tulajdonostdrsakat a közös tulajdonból rójuk eső tulajdoni
' egtüU ílleti meg. Az osztatlan közös tulajdon 10.000/10.000 eszmei hányadból álL A
hányad számítós képlete: 10.000/11059 összalapterület : 9,44287063 x külön
alapterülel A tulajdoní hdnyadok meghatározása az egles külön tulajdonok

az összes külön tulajdonhoz viszonyított arányában kerekítéssel történt A
hónyad számítást jelen alapító okirat 3. sz melléklete tartalmazza

külön tulajdonban lévő albetéteihez, a külön tulajdonú nem lakás céljára szolgáló
közműellátdsdt szolgóló közműcsatlakozások (víz, villany, gáa szennyvíz) a

leágazó, illetve mérőórák előtti vezetékéig az egles tulajdonostársak külön tulajdont

'onostársak külön tulajdona, a közös tulajdoní hányaduk, a külön tulajdont terhelő
és jogosultságok, valamínt az ingatlan-nyilvúntartdsban bejegyzendő

változáshoz szükséges személyi adataik a következők:

1. számmal jelölt, Szíkszó Belterület 1429/A/1 helyrajzí számú, a tulajdoni lap
3800 Szikszó, Rákóczí utca 3., ajtó: 1. ,ofelülviagálat alatt", összesen 129 m2

nm) alapterületű, a terven nm-ben ís megjelölt: 1 eladótér, 1 közlekedő, 1
,, 1 íroda, 1 mosdó, 1 lrc, I közlekedő, I eladótér, l raktúr helyiségekbű úaó,,,üzlet"

nem lakds céljára szolgáló helyis,égcsoport (albetét), továbbá a közös
hozzá tartozó 1218/10000 tulajdoni hányad tulajdonosa 1/1 arányban:

Tamás (születési hely, idő: Szikszó, 1983.02.28., anyja neve: Juhász Éva Tünde,
me: 3800 Szikszó, Dózsa György u. 3.)

tigtartő, ajogosultakat közösen illető haszonélvezeti jogjogosultjai a tulajdoni lap III.
. sorszám a|att 69226 l 20 0 0 . l 1 . 1 3 . bej e g y ző hatátr ozattal :

Lászlő (születési hely, idő: Szikszó, 1958.03.05., anyja neve: Molnar Mária,
3800 Sziksző,Dőzsa György u. 3.), illetve

th Lászlóné (születési hely, idő: Sziksző, 1957.05.30., születéskori leánykori neve:
tászEvaTünde, anyja neve: JuhászÉva,lakáscíme: 3800 Szikszó,DőzsaG}örgy u. 3.)

Belterület 1429/A/I helyrajzi számú íngatl.ant a tulajdoni lap IIL rész 6. sorszám
alatt 4, 423/2002.04.16. bejegyző hatdrozat szerint Szikszó Vúros Önkormúnyzata (székhelye:
3800 íkszó, Kálvín tér I. törzsszóma: I5348465) javára elővósárlási jog van bejeglezve.

2.A 2. számmal jelölt, Szikszó Belterület 1429/A/2 helyrajzí számú, a tulajdoní lap
3800 Szíkszó, Rákóczi utca 3., ajtó: 1. ,rlfelülvizsgálat alatt", a valóságban: 3800
, Jóuef Attila utca I., ajtó: 1. alatti, összesen 128 m2 alapterületű, aterven nm-ben

1 közlekedő, 1 kísállatorvosi rendelő, 1 kézí raktár, 1 vízesblokk, 1 iroda,feleűe
tetőtér helyíségbű álló, ,,rendelő" megneve7ésű, - újonnan kíalakííott - nem

céljóra szolgáló helyiségcsoport (albetét), a közös tulajdonból hozzá tartozó
0000 tulajdoni hányad tulajdonosa 1/1 arányban:

év október hó 20. napján. Szikszón, 2020. év októberhó 20. napján ellenjegyzem:Szikszó,

DAKTAR| Bt. Szikszó Város Onkormányzata Dr. Boholy György ügyvéd
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Tóth Tam,á{
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- DAKTARI Áilategészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tr
3800 Szikszó, Riákóczi Ferenc út 3., cégegyzék száma: Cg. 05-06-0018
21243613 -2-05, törzsszátma: 21243613)

A tulajdonostársak megállapodása alapjdn Szíkszó Belterület I429/A/2
Íngatlanra Szíkszó Város Önkormtúnyzata (székhelye: 3800 Szíkszó, Kálvín tér
1 5 3 4 8 4 6 5 ) t ulaj do n ostdrs at e I ővti s ú rI ds í j o g ílI eti me g.

J. A terven 3. számmal jelölt, Szíkszó Belterület I42g/Á/3 helyrajzi számú,
szerínt 3800 Szíkszó, József AttíIa utca I., ajtó: 3. ,rlfelülvizsgúlai alatt'', a
Szíkszó, József Attíla utca 7., qitó: 2. alaűi, összesen 195 m2 alapterületű
nm), a terven nm-ben is megjelölt: I raktár, 1 táp-termény bolt, 1 raktár, 1
1 lrc, 1 mosdó, I mosdó, I píszoár, t WC, 1 hozzótartozó tetőtér
megnevezésű, - újonnan kialakított - nem lakás céfóra szolgáló helyííég,
továbbá a közös tulajdonból hozzá tartozó 1841/10000 tulajdoní hinyű
arányban:

- DAKTARI Áilategészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
3800 Szikszó, Riákóczi Ferenc út 3., cégtregyzék száma: Cg. 05-06-001
21243 613 -2-05, törzs szánna: 21243 613)

A tulajdonostársak megáIlapodása atapján Szíkszó Belterület 1429/Á/3 h,
Íngatlanra Szíkszó Város Önkornlányzata (székhelye: 3800 S7íksaó, Kálvín tér

4.

I5348465) tulajdonostársat elővdsdrldsi jog itleti meg.

A terven 4. szómmal jelölt, S,eíkszó Belterület 1429/A/4 helyrajzi számú,
szefint 3800 Szíkszó, Rákóczí utca 3., ajtó: 4. ,rlfelülvíagólat alatt'', a valt
Sxíkszó, József Aűila utca L, ajtó: 3., alatti, összesen I94 m2 alapterületű, a
ís megjelöIt: 5 egmásbóI nyíIó tároló helyíségbű tilló, ,,pínce;'
kíalakított - nem lakós céljdra szolgáló helyíségcsoport (atbetit),
tulajdonbtíl hozz,á taftozó 1832/10000 tulajdoní hányad tulajdonosa I/i arán.

* DAKTARI Áilategészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Tr
3800 Szikszó, Rákóczi Ferenc út 3., cégegyzék száma: Cg. 05-06-00l
21243 613 -2-05, törzsszáma: 21243613)

A tulajdonostársak megállapodása alapján Szíkszó Belterület I42g/Á/4
Íngatlanra SzÍkszó VÓros Önkorm,ányzaia (székhelye: 380a Szíkszó, Kólvín tér
l 5 3 4 8 4 6 S ) tulaj donostársat e lővds, árlds i j og ít l eti meg.

5. A terven 5. számmal jelölt, újonnan kíalakítou Szíkszó Belterület I42g/A/5
a valóságban: 3800 Sziks7ó, ,Iózsef AttíIa utca I., ajtó: 4. alatíí,
alapterületű, a terven nm-ben ís megjelölt: 1 nagfterem, 1 köflekedő, 1 előtér,
továbbú a hoaótartozó l tetőtér (tóroló), valamínt I pínce (tároló) helyíségbő
rendezvényhelyíség" megnevezé,sű, - újonnan kíalakított - nem lakós
helyiségcsttpon (albetét), továbbá a közös tulajdonbóI hozzá tartozó 2805/1
hónyad tulajdonosa 1/1 arányban:

Szikszó Város Önkormányzata (3800 Szikszó, Kálvin ter l., törzsszáma: 1572

Szikszó, 2020. év októb€f hó 20. napján. Szikszón, 2020. év október hó 20. napjrá,rr

Tóth Tamás DAKTARIBt. Szikszó Város Önkorményz.ata Dr. Boholy
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6.A 6. számmal jelölt, Szikszó Belterület újonnan kíalakítou 1429/A/6 helyrajzi szdmú,
3800 Szikszó, Rákóczí utca 3. 7. emelet, ajtó: 1. alatti, összesen 116 m2 alapterüIetű, a

nm-ben is megielölt: 1 beépíthető teíőíér, 1 közlekedő, 1 raktár, 1 raktár, I raktár, 1
helyiségbű álló, ,,tetőtér" megneve6ésíí, - újonnan kíalakított - nem lakás

szolgóló helyiségcsoport (albetét), valamint a közös tulajdonból hozzá tartozó
0000 tulajdoni hányad tulajdonosa 1/1 arányban:

Tamás (születési hely, idő: Szikszó, 1983.02.28., anyja neve: Juhász Éva Tünde,
íme: 3800 Szikszó" Dózsa György u. 3.)

megállapodása alapjún Szíksző Belterület 1429/A/6 helyrajzi számú
Szíkszó Város Önkormányzata (székhelye: 3800 Szíkszó, Kálvin tér I. törzsszúma:

5) tulajdonostárcal elővásárlási jog illeti meg,,

Iv.
RENDELKEZESEK AZ INGATLAN_NYILVÁNTARTÁss.{I,

KAPCSOLATBAN

kérik és hozzdjárulásukat adják ahhoz, hogl a Társasház alapító
módosítását az Encsi Járásí Hívatal Földhivatali Osaálya az encsí íngatlan-

jegtezze be, a I09/1999. (XII. 29.) FW:[ rendelet 52-55. §-ának megfelelően:

1. AII pontban felsorolt, közös tulajdonban maradó épületrészeket a fiildrészlettel a
törzslapon egtesíne tüntesse fel

2. AL pontban felsorolt, a Társasház alapító okíratának módosítdsával kíalakítoű külön
ű nem lakás céljőra szolgáló helyíségeket a hozzájuk tartozó közös tulajdoní

eglütt, mínt önólló íngatlanokat a III. pontban megjelölt tulajdonosok
feltüntetésével külön tulajdonként jeglezze be a társasházi különlapokra

megállapodása alapjdn a III. pontban felsorolt albetétek közül, az
hrsl-ú, az 1429/A/3 lqsz-ú, az I429/A/4 hrsz-ú, és az 1429/A/6 helyrajzí számú

Szíkszó Város Onkormányzata (szlikhelye: 3800 Szikszó, Kálvin tér I.
: 15348465) javára az elővásdrlási jogot jegleue be.

megállapodósa alapján atulajdonostársak külön tulajdonához
- a társasházi közös tulajdonban lévő Szikszó 1429 helyrajzi szdmú 1050 nm

telekbdl (ft)ldrészletből), jelen alapűó okirat 1. sz. mellékletét képező ,,Vúltoztísi
a 1429 helyrajzi szdmú ft)ldrészlet hasznúlati megosztásáróI" megnevezésű

meghatározott mértékű fiildrészlet használati jogot az ingatlan-nyílvántartásba
be.

alapító tulajdonostórsak megállapodúsa alapján jelen alapító okirat 2. sr,
képező ,,Vúltoztísi vúzrajz a 1429 helyrajzi szdmú ft)Idrészlet telki szolgalmi jog

" megneve7ésű okiratban meghatúrozottak szerint az 1430/7 helyrajzí szdmú
a mindenkofi tulajdonosa javdra a túrsashózi közös tulajdonban lévő 1429 helyrajzi
ingatlanból a vóltozási vúzrajz II. jetű 260 m2 területrészére az 1430/7 helyrajzi

szom ingatlan megközelítését biztosító átjárásí szolgalmi j ogot j egtezze be,

év október hó 20. napján. Szikszón, 2020. év október hó 20. napján ellenjegyzem:Sákszó,
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A tulajdonostársak rögzítik, hogl a Társasház képviseletére, ügteinek int
képvíselőt - o Szervezeti és Működési Szabdtyzat eltértí rendelkezésíhitínydban

1
l

V.
A TULAJDONOSTÁRSAK EGYMÁS rÖZÖrU JOG

l. A tulajdonosi jogosítványok és azok korládai

me8.

1.1. A külön tulajdon vonatkozásában:

A nem lakós céljára szolgáló helyíségként nyílvántartott albetétek - a
megíllető tulajdoni hdnyaddal egtüű - önálló íngatlanok

A tulljdonostársakat kril-ön tulajdonuk vonatkozásában szabadon megilleti
husználat, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga, azonban nem gyakórohatj
többi tulajdonostarsnak a dologhoz fíződő jogi és törvényes áiaet"
tulajdonostars használati jogát sern lehet korlátózni, vagy hőzzájárulása
használatban azonban egyik tulajdonostárs sem lépheti tű áokszeni gazdálkodás

A tu-lajdonostársak olyan építési munkákat, amelyek az épitnény állagát, a többi
érdekeit, nyugalmát és életkörülményeit sérti, nem végezhétnek. 

-

! Tálsasház alapító tulajdonostársak megállapodása alapján Szikszó B
hrsz-ú, az I429/A/3 hrsz-ú, az 1429/A/4 hrsz-i, és az 14rr/A/6 helyrajzí
míndenkorí tulajdonosaí a külön tulajdonukkal, ílletve a houá-taűozó
hányaddal - az ingatlan elídegenítés esetét kivéve, Jiglelemmel Szíkszó Vóros
(székhelye: 3800 Szíkszó, KáIvín tér 1. törzsszáma: 15348465) tulajdona
ingatlan-nyilvúntaríós ba bejeglzett elővósúrlásí jogra - szabadon

A kÍilÖn fulajdon elidegenítése esetén, - amennyíben az elővásárlásra jogosult
jogával nem kíván élni - az új fulajdonos köteles magára nézveaz alapitó okirat
az elidegenítésről szőlő szerződésben vagy ennek hiá.rryában (pl. örökiés) külön
kÖtelező erejúnek elismemi. A tula:jdon átruházásáról a tuIajdtlnostársakat
tulajdonjog védelmében az egyes tul,ajdonostársak önállóan is féilephetnek.

A kÜlÖn tulajdonú helyiségek használati módjának olyan megváltoáatásához,
szag- vagy zajhatással, a lakók nyugalmának vagy a üírsashiáz réndes
jár, valam9nnyi fulajdonostárs előzetes hozzájárulása sztikséges. A
külön fulajdonban, mind a közös fulajdonban maradó epítményrészeket il
rendeltetésszení használatra, a többi tulajdonostars ilyen jogának serelme nélkiil.

A rendeltetésszeni használattól, csak valamennyi tulajdonosténshozzájarulrisával
tulajdonos felelős mindazokért a károkért, melyeket a használó a lakás vagy a kö
levő részek nem rendeltetésszení használatával okoz.

Ha a közös tulajdonban lévő építményrészek a rendes használat során
elpusztulnak, a szükséges helyreállítás költsége tulajdoni hrárryaduk u
tulajdonostársak közös terhe. Oly,an kár megtédtése melyet valamelyik tu
rendeltetéstől eltérő használattal okozott azillető tulajdonosttírsat terheli.

Szikszó, 2020. év október hó 20. napján. Szikszón, 2020. év október hó 20. napján
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A tul köteles

és karbantartani a külön tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló
kíalakítása esetén lakást;

íntézkedést megtenní ahhoz, hogt a külön tulajdonát használó személyek,
az, akínek külön tulajdona a használati/bérletí jogát átengedte, a többí

dologhozfűződő joga és törvényes érdeke sérelme nélkül glakorolja;
tulajdondban tervezett építkezésrdl előzetesen értesíteni a tulajdonostársakat;
tenni és tűrni, hogt a külön tulajdonú nem lakós céljdra szolgáló helyíségébe,

esetén lakásba, a közösség megbízottja a közös tulajdonban, illetűeg a mósik
a külön tulajdonában ólló épületrészekkel, berendezésekkel összeftiggésben

ellenőr7és, valamint a fenntartási és felújításí munkdk elvégzése céljóból arra
időben bejuthasson a tulajdonostdrs, illetűeg a használó szükségtelen hábofitása

illetőleg a tulajdonostárs köteles megtéríteni a beavatkozóssal oko7ott kárt;

1.2. A tulaj don vonatkozásában:

fulajdonostars jogosult a közös tulajdon tárgyainak birtoklására és használatára, ez
nem sértheti a többi tulajdonostárs ezzel kapcsolatos jogát és jogos érdekét. Az ettől

Minden
azonban
eltérő bi használat módjának és mértékének - így például a közös tulajdon egyes részeire

használat biztosítása - meghatározására aközgyű|és jogosult. Ez azonban nem érinti
a közös ajdoni jelleget. A használat jogát a tulajdonos másnak átengedheti.

A a közöttük létrejöű megdllapodás alapján az alapító okírat III. A külön
című pontja 2. bekezdésében, illetve az Y. Rendelkezések az ingatlan-nyilvóntartással

című pontja 5. alpontjában foglaltakon túl rögzítik, hogt jelen alapító okírat II.
A közös tulajdon című fejezete I. pontjában meghatórozott a tulajdonostársak osztatlan közös

lévő - a társashóz tulajdonostársainak külön tulajdonúban lévő nem lakás célú
beépített épületrészét leszámítva fe nnmaradó - tele krészbű (udvarrészbű)

-azI sr"l 1429/A/1 helyrajzí számú és az 5. s7.1 1429/A/6. helyrajzi számú albetét
m tulajdonosát a többi küIön tulajdonban lévő albetéttd - a természetben szílárd
fala

- a2.
elváIasztoű - telekrész közös hasznólata ill|,eti meg;

, 1429/A/2 helyrajzí számú, a 3. sz, 1429/A/.J. helyrajzi számú és a 4. sz", I429/A/4
számú albetét míndenkofi tulajdonosait a többi külön tulajdonban lévő albetéttű _

szilárd falazattal elválasztott - telekrtisz közös használata illetí meg;
sal 1429/A/5. helyrajzí számú albetét míndenkori tulajdonosát a többí külön

, lévő albetéttű - a természetben szílórd falazattal elvólasztott - telekrész
használata ílleti meg;

a közöttük létrejött megállapodás alapján rögzítik, hogl a társasház
inak osztatlan közös tulajdonóban lévő, u társasház tulajdonostdrsainak külön

t lévő nem lakás céljára szolgáló helyíségekhez tartozó telekrészek összterületét
leszóm fennmaradó - jelen alapító okirat mell,ékletét képező 24/2020. munkaszámú

al
az
lu,

vázrajzban feltüntetett, - az 1429 helyrajzí számú ftildrészlet, tulajdonostársak
közös tulajdonóban Iévő II. jelű 260 m2 íerüIetű részére az 1430/7 helyrajzí számú

mindenkori tulajdonosdt az 1430/7 helyrajzi számú fiildrészlet megközelítését
átjdrási szolgalmi jog illeti meg.

év október hó 20. napján. Szikszón, 2020. év október hó 20. napján el|enjegyzem:
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Amennyiben a közös fulajdonhoz tartoző valamely ingatlanrész - az epil
biztonságát (állékonyságá!), a tulajdonostarsak közös óeryat szolgáló épü
önálló ingatlanként kialakítható, úgy ennek elhatározására, és-az i
elidegenítés,jogának a gyakorlására a társasház közösség jogosultl Ejog
közgyűlésnek az összes tulajdonos egyhangúlag meghozotthatárőzata szükőé§es.

2. Költségviselés

2.1. A külön fulajdon költségei:

I ktilO1 fulajdonú önálló ingatlan tárgyunak fenntartásával, felújításával, karban
járó kÖltségek,közizemi díjak és egyéb közterhek a mindenkori Óla;dono.t t..h"l
egyes tulajdonostarsak kizarólagos használatában lévő telekrésszei
költségeket is.

2.2. A közös tulajdon költségei:

A tulajdonostársak - a Szervezeti és Mtíködési Szabályzat eltérő rendelkezése
tulajdoni hányaduk arányában viselik a közös fulajdonnai kapcsolatos fenntartási
karbaltartási), felújításj, s!b. költségeket, a rendes gazdálkodÁs körét meghaladó
társasház egyéb közös kiadásait (közös közüzemi díjuk, kezelési költség itb.).

+ kÖzÖsség, egészét terhelő kötelezettség teljesítéséén a tulajdonostársak
( s ortartáso s) k ezes ség szab ály ai szerint fel elnek.

1 \9rtil tulajdonban álló épületrészekkel, kapcsolatos rendes gazdálkodás
kiadásokról csak az összes fulajdoncls egyhangúlag hozott döntésé,iel lehet hati

Amennyiben a közös költségeknek a korábbiab,hozképest nagymértékű növek
tarsasházban külön tulajdonnal rendelkező tulajdonbstársak, ha műkötlik:
haladéktalanul kötelesek megtenni minden szükséges intézkedést annak
oka megállapításra és megszüntetésre kerüljön.

A fulajdonostársak megállapodnak abban, hogy közös fulajdonban álló
kapc.s9]at9s_ esetlegesen felmerülő fenntartási (iizemeltetési, karbantarüísi),
munkák kÖltségeit _- a társasháa beé:pitési módjrára, az e1yes kiilön tulajdonú
elhelyezkedésere tekintettel - elsősorban a közös tulajdonú épületréssz.i örrr,
tulajdonú önálló ingatlan tulajdonosai vis,elik, illetve kötelesÖk a szükséges
elvégezni.

Ennek_során_atulajdonostarsak tűrni kötelesek az intézkedés (ellenőrzés, stb.) meg
a munkálatok ktilön tulajdonukat képező épületrészekben történő elvég,ezését. Aá
jegyzőkönyvet kell felvenni.

2.3. A közös költség

A közös tulajdonnal kapcsolatos kiadások fedezésére a tulajdonostársak
kÖzÖs költséget - a Szervezeti és Mtiködési Szabályzat eliérő rendelkezése hi
állapítanak meg. Ennek összegét, megfizetésének módját és esedékességét
közgnilés állapith{ja meg. Megállapítása esetén a közöi költséget
tulajdonostárs a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot kóteles ftzetni.

Szikszó, 2O20. év októberhó 20. napján. Szikszón, 2020. év október hó 20. napjrá.rr
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a Szervezeti és Működési Szabályzatban megállapodhatnak abban, hogy:

esetén a jogelőd és jogut(id tulajdonos egyetemlegesen felelős a társasház

költség megállapítása esetén, a közös képviselő a közös költséghez valő hozzájárulás
ével legalább féléves hátralókba került tulajdonostárs külön tulajdonanak

joggal való megterhelése iránt intézkedjen a hátralék megfizetésének biztosítékául;
- felúj alapot hoznak létre;

- aTá űz képviseletére, ügleinek intézésére közös képviselőt bízhatnak meg.

VI.
A SZERVEZETI ns naŰxÖDESI SZABÁLYZAT (§ZN{SZ)

szervezetét, az egyes szervek (közös képviselő, pénzngyí ellenőrzési megbízott)
:, jogait és kötelezettségeit, a közös költségek viselésének részletes szabályait, a
hazirendjét, valamint a ténsasháaakról szóló törvény által kötelező taítalmi elemként

előírt ké a tulajdonostarsak aSzervezeti és Mtíködési Szabályzatban állapítjak meg.

\rII.
AZ ALAPÍTÓ oxrnar Bs nz szusztvtÓoosÍrÁsn

okírat - a társasházakról szóló töwényben foglalt kivételekkel - csak valamennyi
űrs hozzájárulásával módosítható, amennyiben valamennyi tulajdonostárs, vagl

képvis ,, meghatalmazottja jelen van.

A és Működési Szabályzatot a közgyűlés az összes tulajdonos egyhangúlag hozott
,al módosíthatja. A módosításról rende|kezti hatétrozat űgy is meghozható, hogy a

KoZoS iselő, ha működik felhívására az irásbeli határozati javaslatról a tulajdonostarsak
írásban ,aznak. Az írásbeli szavazás eredményét, a közös képviselő, ha működik - a

megjelölt határidőt követő nyolc napon belül - köteles a tulajdonostarsakkal írásban

i és Működési Szabályzat módosításának tervezetét, a közgyűlés megtartását,
az irásbeli szavazásra kitűzött határidőt megelőző tizenöt munkanappal korábban a

részére meg kell külderri. Ha az írirsbeli szavazás eredménytelen, vagy a
hányad 1/10-ével rendelkező tulajdonostarsak módosító javaslatot tesznek, a közös
a közgyűlést köteles összehívni. Az alapitő okirat módosítását közokiratba vagy
,l ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni. Az alapitó okirat és az SzMSzváltozását

k becsatolásával be kell jelenteni a foldhivatalnak.

VnI.
zLnó RENDELKEznsBr

okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
íny, a társasházakróI szóló 2003. él,í CXD{trII törvény és az SZMSZ rendelkezései

Az alapító okírat hatálya kíterjed a társasház mindenkoi tulajdonostársaira és -
azV l. pontban loglalt nyílatkozat híányába:n ís - jogutódjaikra

A személy tulajdonostarsak, valamint a jog szernély, illetve jogi személyiség nélkiili
i tarsaság tulajdonostársak képviselő.je kijelentik, hogy mindannyian cselekvőképes

magyar lgárok, illetve törvényesen működő gazdálkodó szervezetek.

év október hó 20. napján. Szikszón, 2020. év október hó 20. napján ellerrjegyzern:
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A tulajdonostársak megállapodnak abban, hogt jelen alapító okíratban a
jogí víszonyaiból eredően felmerült jogvítdkat békés, tdrglalósos úton

módosításokat kiemelt dűt betűkkel tartalmolza - alulíroű tulajdonostársak,
értelmezés után, mint akaratukkal míndenben megegtezőt jóvóhagólag alúírják.

Kelt: Szíkszón,2020. év október hó 19. napján.

3800 Szikszó. Rákóczi utca 3.. ajtó: 1. alatti. l429lA/1 hel}rrajzi számú albetét:

Tóth László T<ith Lászlóné Tóth Tamás
tulajdonoshaszonélvezeti j og j ogosuld ai

í. Jó 1429/A/2 hel

DAKTARI Bt. tulajdonos
kepv.: Dr. Zsebesi Bertalan

ügyvezető

3800 Sz. l429/A/.

DAKTARI Bt. tulajdonos
kepv.: Dr. Zsebesi Bertalan

ügyvezető

3800 Szikszó, Jóasef Attila utca 1., tzitd: S. alam. HZq/il4 heIM

DAKTARI Bt. fulajdonos
kepv.: Dr. Zsebesi Bertalan

ügyvezető

Szikszó, 2020. év október hó 20. napjáLrr. Szikszón, 2020. éN október hó 20, napjrán

tulajdon
rendezní,

ennek eredményíelensége esetére, ílletve az ebbű eredően felmerült perek
értékhatártól függően - a Mískolcí Törvényszék, ílletve a Szíkszói Jórásbírós
ílletékességét kötík kí.

kízórólagos

Jelen okiratot alóíró felek meghatalmazz,ák a Mískolci 11. számú Ügvédí (3530
Mískolc, Corvín utca 5. fsa 1.), ílletve tagjót dr. Boholy Györg üglvédet, a
eglséges szerkezetbe foglalt alapító okírat elkészítésére és ellenjeglzésére, s a módosítás
Íngatlan-nyílvántartdsi bejegzési eljárása során a tulajdonosok képvíseletére.
m e gb ízást és m e ghatalm azást e lfo gadj a

í üglvéd a

Jelen eglséges szerkezetbe foglalt alapító okíratot, - amely a 2020. év október 20. napján
elfogadotttartott közgyűlésen hozott ....../2020.(.,.....) számú határozat

elolvasás és

Tóth Tamás DAKTARI Bt. Szikszó Város Önkormányzata, Dr. Boholy



l2

utca 1. 1429/il5

Szikszó Város Önkormányzata
tulajdonos

képv.: Sváb Antal polgármester

utca 3. I. emelet, 1429/Á/6

Tóth Tamás
tulajdonos

A Rákóczi u. 3. - Szikszóo József A. u. 1. sz. Társasház 2020. év október hó 20.
napján rtott közryűlésen hozott ......12020.(.......) számú határozattal elfogadott egységes

foglalt alapító okiratáto amely a változásokat kiemelt dűt betűkkel
- jóváhagyólag aláírjuk.

2020. október 20. napján.

Tóth ama§ DAKTARI [lt.
tulajdonos k(!pv.:

Zsebesi Bertalan ügyvezető

Szikszó Város Onkormányzata
tulajdonos képv.:

Sváb Antal polgármester

, Dr. Boholy György ügyvéd (Miskolci 11. sz. Ügyvédi lroda, székhely: 3530
Corvin u. 5. fsz. 1., kamarai azonosító száma: 3ó057833) igazolom, hogy a jelen
szerkezetbe foglalt alapító okirat szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások

alapján akult - hatályos tartalmának.

Zá

Alu
M

Jelen
József u. 1. sz. Társasház 2020. év október hó 20.

.......) számú határozatával jóváhag1,ott
kiemelt dűt betűvel vannak a

megkü nböztetve.

Készí m és Szikszőn,2020. október 20. napján ellenjegyzem:

Dr. Bohclly György
ügyvéd

szerkezetbe foglalt alapító okiratban a Szikszó, Rákóczi u. 3. - Szikszó,
napján tartott közryűlésen hozott

módosítás során megváltozott
változat|an szövegrészektől



Az osztatlan közös tulajdon 10.000/10.000 eszrrei ,

képlete: l0.000/1029 összalapterület : 9,44",287063
hanyadok meg]tatérozása az egyes külön tulajdonok
viszonftott arrányában kerekítéssel történt.

3. sz.

Tulajdoni hányad számítás
a Szikszóo Rákóczi u.3. - József A. u. 1. §z. Társasház

alapító okirata 2020 évi módosításához
(10.000 l 1059 összalapterület :9,44287063)

hányadból áll. A tulajdoni .yad számítás
A tulajdonix külön tulajdon

alapterületének az összes fulajdonhoz

l,

2.

a
J.

4.

5.

6.

Albetét ftrsz)

1429lN1

l429/Al2

1429lN3

l429lN4

1429/N5

l429lN6

összesen:

Alapterület (m2)

l29

l28

195

l94

297

l16

Szorző

9,44287063

9,44287063

9,44287063

9,44287063

9,44287063

9,4428,/063

12I8l 10

1209 / l0

1841 / l0

1832 / I0

2805 / l0

1095/ 10

l0 000 / l0

Dr. Boholy György
ügyved

Szikszó, 2020. október 20.

készítette:
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LgN,

Szikszó Város Polgármestere a l2l2020. (V. 27.) számú
eszközök módosításáról döntött, egyuttal a módosítással
fej lesztési területté nyilvanította.

nlÓrnn.lnszrÉ,s
Szám: ...12020.
Tárry: Döntés Szikszó Város hatályos településrendezési eszközök

véleményezési eljárás és partnerségi eryeztetés lezárásáról

hatátrozatával a tel
érintett települési terül

A módosítással érintett területen a HELL cégcsoport tagiaként a
026 l 23 helyrajzi számű ingatlanon konferenciaközpont, szálloda
kialakítását tew ezi megvalósítani.

A hivatkozott polgármesteri határozat alap;ién a településrendezési eszközök
telepÜlésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégi
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos joginte
szóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban. R.) 32. § (6)
alapján tiárgyalásos eljárásban történik.

Szikszó Város Önkormrinyzat Polgármestere az SZll217-2l2O20 számon 2020.
naPjan előzetes tájékoztatási dokumentáció megküldésével megkereste a R. 37. § (
b) Pontja szerinti, a R. 9. mellékletében megállapított állami gazgatási szerveket, vi
37. § (2) bekezdés c) pontja szerinti területi és szomszédos településeket táj
rendezés alá vont területet érintően a rendezés céljáről, a módosítás várható hatásar
A R. 37. § (2) bekezdés a) pontja, valamint Szikszó Varos Önkormtínyzat
testtiletének a településfejlesaési, településrendezési és településképi feladataival
partnerségi egyeztetések szabályairól szóló 2612017. (IX. 22.) önkormányzati
továbbiakban: Pr.) 2. §-a szerinti állandó partnerek részqe 2020. március 23.
§-a szerinti felhívrist tett közzé.

Az előzetes üíjékoztatási szakaszban az előzetes ájékoáatási
megkeresett, a kiadmányozás dáfuma alapján zöld színnel
szürke színnel jelölt érintettek haüíridón túl nyilvtánítottak
javaslatot.

jelölt érintettek hatá időben, a
véleménf, tettek ételt,

tásának

lndezési
kiemelt

BI]DALINE ES ?IE Zrt. a
és kiszolgáló tményei

ítása a
ésa

c) pontja

bekezdés
int a R.

,épviselő-

et (a
a Pr. 3.

dokumentációval k ban

Egyeztetési eljárásban résztvevő meghívottal
államigazgatósi szervek

Borsod-Abaúj-Zunplén Megyei Kormányhivatal
Allami Főépitészi Iroda
3530 Miskolc, Csizmadia köz l,

Borsod-Abauj - Zernplén Megyei Kormáryhivatal
Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi,Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság (illtxékesség
szerint)
3758 Jósvafó, Tengerszem oldal l.
területi vízvédelmi, vízügyi hatóság:
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
l gazgatóság lgugató-helyettesi Szerveze,t
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
3525 Miskolc, Dózsa György u. 15.
350l Miskolc, Pf.: l8
Országos Vízügyi F őigazgatőság
l0l2 Budapest, Márvány u. 1/d.
l253 Budapest, Pf.: 56

a vizek véde|mélel, il-
letve kártáeleinek elhá-
ritásával összefliggó a-
lapvetó szempontok tel-
jesülése, a környezet- es
természetvédelmi köve-

3.,,ra^.;

Egyeztetési
szakterület Email címek

l

telepúlesteJlesztés,
területrendezes,
telepü|ésrendezés,
települeskeo védelem

allami.foqitesz@bórsod.eov.
hu

2. környezetvédelem, ter-
rnészet- és tájvedelern .gov.hu

J. lermészet- és tájvede-
1,grn

info. anp(Pt-online.liu

4. v,ianédelem,
vizgazdálkodás

borsod. üzuev@katÜed. qov.h
u

5. orfírDovf.hu

lelménvekre fipvelem-



mel - országos vizminő-
ségvedelmi terület

6.

Esi
35:
35(

rk -magyarorsz á gi Y izngy i l gazgató ság
0 Miskolc, Vörösm,arty u. 77
l Miskolc, Pf.: 3

a vizek vtide|mével, il-
letve kárt,ételeinek elhá-
ritásával összefi,iggő a-
lapvető szempontok tel-
jesülése, a kömyezet- és
természetvédelmi köve-
telményekre figyelem-
nrel - nagyvízi meder,
rendszeresen belvízjárta
terület, k<izcélú viziléte-
sítmény, rnértékadó ár-
y izszint, v i zgy íijtő - gaz-
dálkodási terület

emvizie@e,nüzig.hu

7.

Bo
Iga
35:
35(

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
lgatóság
5 Miskolc, Dózsa György u. l5.
1 Miskolc, Pf.: l8

polgári védelern,
iparbiaonság

borsod. vizu gy@katved. gov,h
u

8,
Bo
Né
35:

sod-Abaúj-Zernplén Megyei Kormányhivatal
egészségügyi Főoszlá|y,
0 Miskolc, Meggyesalia u. 12,

közegészségügy
nepe geszse gu gv@)borsod.AoY,

hu

9.

Bu
Ha
Osl
ll:
l3i

lapest Főváros Kornrányhivatala Országos Közúti és|

ózási Hatósági Fóosztály Gyorsforgalmi Útügyi
tály
8 Budapest, Váci út l88.
7 Budapest, Pf. l007,

közlekedtls:
gyorsforgalmi utat, köz-
úti határátkelóhelyet,
szintbeIi l<özuti-vasúti
áüá|rót érintő
településlendezési
eszköz esetében

uto@bfkh.gov.hu

l0.
Inr
Ha
l0t

lvációs es Technológiai Miniszérium Vasúti
5sági Föosztály
6 Budaoest. Teréz l<rt. 62.

közlekedes: vasúti
pályahálózatot érintó
település esetében

vasut.nsa@itm.gov,hu

1l
Inr
Ha
|4,

>vációs és Technológiai Minisaérium Hajózás;i
5sági Főosaá|y
0 Budapest, Pf.: 88

közlekedtls: víziutat
érintő telcpülés
esetében

hhf@itm.gov.hu

12.

légi közlekedési hatóság:
lnnPvációs és Technológiai Minisaérium Közlekedési
Ha!óság Légügyi Hivatal
22|0 Vecsés, Lincoln út l.

közlekedés: légi
közlekedésse| érintett
település esetében: a)
polgári célú
légiközlekedés
tekintetében

caa@itm.gov.hu

13,

Kat
Ho
Léi
l0l
l8i

lnai légügyi hatóság:
lvédelmi Minisaérium A|lami Légügyi Főosztály
ialkalmassági és Légiforgalmi Felügyeleti Osztály
5 Budapest, Balaton u. 7-1 l,
5 Budapest, Pf.: 25,

közlekedtls: légi
közlekedtlssel érintett
telepü|és esetében: b)
állami célú
légiközlel<edés
tekintetéb,en

klh@hm.eov.hu

l4.

Bo
l(o
Főr
35,.

sod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
llekedési, Műszaki Engedélyezési és Mérésüg,yi
sztály Utügyi OsztáJy
7 Miskolc, JózsefA. u. 20.

közlekedtis: a 12. pont
kivételével minden
köáti kö:zlekedési
üsvben

ufu gv. miskolc@borsod. gov. h
u

l5.

kul{urál is örökség védelméért felclős miniszter:
Mi/pisaerelnökség Örökségvédelmi Ügyekért Felclós
Hellettes Allamtitkárság

világörökség és
ülágörökségi
váromány,os értékek
védelme - nyilvántartott
műemléki érték,
műemlék. műemléki
terület, nyilvárrtartott
vagy vedotté
nllvánított régészeti
lelőhe|y és régészeti
védóövezet,
világörökségi helyszín
vagy terület és
világörökségi
váromány,os terület

erkeáetok@me.gov.hu
zsolt.fu leky@me. gov.hu

16.

Bo

Ép,
Ori
35:

sod-Abaúj-Zernplén Megyei Kormányhivatal
ésügyi és Örökségvédelmi Fóosztály
kségvédelmi Osaály
) Miskolc. Rákóczi u. l l.

regészeti örökség és
műem|éki érték
védelme

epitesusy.miskolc(dborsod. so
v.hu



17.

Borsod-Abaúj-Zemplén M egyei Kormárnyhivatal
Földhivatali F'őosztály
3525 Misko|c, Vologda u. 4.

ftjldvédelem zubivaal@bs§, l.qov.hu

l8.

Borsod-Abaúj-Zemplén M egyei Kormá,nyhivatal
A$árügyi F óosztály Erdészeti O sztály ( i l l etékesség
szerint)
352ó Miskolc, Blaskovics u. 24.

erdórendezés.
ordóvédelem

erdeszet.miskolc(a borsod.gov
.hu

19.
Honvéde|mi Minisáérium Hatósági Fóosáály
1 055 Budapest, Balaton u. 7- l | .

|555 Br]dapest, Pf.: 70
honvédelem lrm.hf@hm.eov,ht

20.
Borsod-Abaúj-ZemplénMegyeiRendór_fókapitanJság
3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32.
350l Miskolc, Pf.: l6l

határrendészet borsodmrfk@bors ,d.oolice.h
u

21.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési ésl Mérésügyi
Főosáály Brá,rryászati Osaály
3527Jvliskolc, So|tész Nagy Kálmán u. 5.

bínyászat, geológia,
morfológi4
csúszásveszély

banyaszat@borsot gov.hu

22.

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság .Hivatala
l 0l5 Budapest, Ostrom u. 23-25.
1525 Budapest ,Pf .: 75
3529 Miskolc, Csabai kapu 17.
350l Miskolc, Pf.:39l

hírközlés info@nmhh.hu

23.
Országos Atomenergia Hivatal
l 036 Budapest, Fényes Adolf u. 4.
l539 Budapest,Pf.:676

nukleriris bizton ság és
balesetelhádtás az
Országos Atomenergia
Hivatal hivatalos
honlapján közzétett
települések
elhelyezkedese szerinti
területek esetében

haea(a)haea. gov.hu

24.

Budapest Főváros Kormányhivatata Nqlegeszsegtigyi
Főosáály Közegészségügyi Osaály l.
l 1 38 Budapest,V áci űt 174.
l550 Budapest, Pf.:203

természetes
gyógytényezők,
gyógyhelyek természeti
adottságainak védelme

kozegl úDnfo.bfkh. ov.hu

25. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkornrányzat
3525 Miskolc, Vrá.rosháa ter l. területi önk. foepitesz@hivatal. az.hu

26. Alsódobsza Községi Önkormányzat
37l 7 Alsódobsza Ríkóczt űt 44.

szomszéd települes
önk. info@alsodobsza.h

27. Alsóvadász Község Önkormrinyzata
38ll Alsóvadász Fő út ó3.

szomszéd települes
önk.

onkormanvzat@als
u

lvadasz.h

28.
Amót Község Önkormányzata
3713 Arnót, Petőfi S. u. l20.

szomszéd település
rjnk. arnot@amot.hu

29. Aszaló Község Önkormányzata
384l Aszaló, Rákóczi F. u. 87.

szomszéd település
ijnk. aszalohivatalúiche] o.hu

30, Onga Varos Önkormányzata
3562Onga" Rózsa u. l8.

szomszéd települes
önk. onga@onga.hu

3l. Sajópálfala Község Önkormrinyzata
3714 Sajópálfal4 Szabadság út 2ó.

szomszéd települes
önk.

onkormanyzat@saj
u

,palfala.h

32. Sajóvá,rnos Község Önkormányzata
3712 Sajóvrirnos, Munkácsy M. u, 2.

szomszéd telepü.les
iink. onkorman_lrzat@saj ,vamos.hu

JJ. Sóstófalva Község Önkormányzata
37l6 Sóstófalva, Kossuth L, u.48.

szomszéd települes
önk. sostofalva@freerna ,hu

A R. 37. § (7) bekezdése értelmében,, azt az eljárásban érintettet, aki az előzetes tQ
szakaszban az (I)-(6) bekezdésnek megfeletően megküldött tájékoztatóhoz határ
nem ad véleményt, nem tesz észrevételt, vagl nyilatkozik arról, hogt az eljárásban
részt venni, az eljárás további szalraszaiban nem kell értesíteni. "

A partnerek részéről az előzetes tájékoztatási §zakaszban az 2

dokumentációval kapcsolatban vélemény, észrevétel, javaslat nem érkezeff, enl
a melléklet szerinti jeryzőkönyv rögzíti.

íatási
belal
kíván

tényét



A eryeztetés keretében 2020. augusztus l3.napján megtartott lakossági
fóru a módosítással kapcsolatos érdemi észrevételo javaslat vélemény nem érkezett.
A fórum jegyzőkönyvét a melléklet tarta|mazza.

A eszköz módosításhoz megküldött előzetes tájékoztatási dokumentá-
cióval kapcsolatban érkezett vélemények, észrevételek, javaslatok összefoglaló

iktatószám/érkeztetés

ivatal Áttami Főépíté-
baúj-Zemplén Megyei

lc, Csizmadiakőz |.

Bo/17l0011162/2020
érk.: 2020,al7 .2l.

Rögzíti az előzetesen,al kapcsolatos
véleményét
Környezeti vizsgálat lefolyta-

Borsod-
Kormán
mi és Tt

3530 Mi

5'-Zemplén Megyei
ivatal Környezetvédel-

Mindszent tér 4.

Bol32l023,16-212020
érk.:2020.a7.20.

tervezéssel érintett területeken
atura 2000 és országos jelentő-
égű természeti terület, védett
,agy védendő természeti, táji
rték és egyedi tájérték nincs, a

módosítás során nem
ó jelentős környezeti hatás,

így a tervezett módosítással kap-
csolatban természetvédelmi
szempontból kifogást nem emel.
Levegőtisztaság és zajvédelmi,
valamint hulladékgazdálkodási
és ftildtani közeg védelme szem-
pontjából rögziti az alka|mazásta
kerül ő j o g s zab ály okat,
Környezeti vizsgálat készítését

Nemzeti Park lgazga-

Tengerszem oldal l.

546-10l202|J
érk.: 2020.07.17 .

Rögzíti adatszolgáltatását.
Környezeti vizsgálat lefolyta-
tását nem tartja szükségesnek.
Rögzíti véleményét és észrevéte-
leit.

idelmi Igazgatőság
yettesi Szervezet

favédelmi Hatósági

lc, Dózsa György u.

35500/618412020.ált.
erk.:2020,07.23.

Rögzíti avizvéde|em, a vizgaz-
álkodás, a polgári védelem és az

iparbiztonság szempontjainak
j ogszabályon alapuló elvarásait.
Környezeti vizsgálat lefolyta-
tását nem tartja szükségesnek.

3530 Mi Vörösmarty u.77.

1885-00712020
érk.: 2020.07 .21.

A tervezési terület nagyvizi
medret, árvédelmi töltést, és
annak biztonsági sávját, valamint
kisvízfolyásokat, öntözőcsatorná-
kat, felszíni, felszín a|atti ivőviz-
bázis kijelölt védőterületét,
védőidomát nem érinti. A
területen nincs felszíni, vagy
felszín alatti vízjogi engedéllyel
rende l kező v izhasználat.
Az OTRT szerint a város

Borsod-,{baűj-Zemplén Megyei



kőzigaz-gatási terüle
kiemelten érzékeny fi
vízminő-ségvédelmi
valamint felszíni
vízminőségvédelmi
területének övezetébe
A város területe a Ti

itőn belül a2-7 jel
'akta tervezési al

lyezkedik el,
Röezíti követelmén

érintett
zin alatti

terület,
vizek

vizgyűjtő

részviz-
Hernád,

B orsod-Ab aűj -Zemplén M egyei
Kormányhivatal Nepegészség-
ügyi Főosztály
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12.

BOA{EF/l975-212020
érk.:2020.07.20.

Adatszolgáltatási kö
nincs. ÁÚalános jell
bályi vonatkozásokat
Környezeti vizsgála
tását nem tartia szü

Budape st Főváro s Kormányh iv ata-
ta|aOrszágos Közuti és Hajózási
Hatósági Főosztály Gyorsforgalmi
Ut{igyi Osztály
ll38 Budapest, Váci út 188.

BP/0801/002756/2020
érk.: 2020.07 .17.

Hatáskör hiányában
nem tesz.

Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium Hajőzási Hatósági Fő-
osztály
1440 Budapest, Pf.: 88

I{HF/63388 -ll2020-
ITM
érk.:2020.07.27.

Szikszó hajózásra alk
tőleg hajózásra alkal

felszí-ni vizek
nllvtínításáról szóló
szerint viziűttal
település, igy észre-
tesz.

lterséges

viziűttá
rendelet
érintett

:elt nem

mas, ille-
tehető

Honvédelmi Minisztérium Áttámi
Légügyi Főosaály Légialkalmas-
sági és Légiforgalmi Felügyeleti
Osztály
1055 Budapest, Balaton u.7-11.

3865-6l2020Ih
érk.: 2020.07 .17.

erületet érintő
zást, követelménl
meg, adatot nem tart i
szolgáltatni.
Szikszó
légiközlekedéssel
Beepítésre sziint te-

nél, beepítésre
eten 50 m-nél

epítmények epítésügyi
eljárásaiba a

elhatáro-
foga|maz

érintett.

aga-sabb
ható-sági

légugyr
iár el.

oltnak

Borsod-Abaűj-Zemp|én Megyei
Kormányhivatal Közlekedési, Mű-
szaki Engedélyezési és Mérésügyi
Főosztály Uttigyi Osztály
3527 Miskolc, JózsefA. u. 20.

Bol30/312-212020
erk.:2020.07.20.

B orso d -Ab aűj -Zetnplén M egyei
Kormányhivatal Epítésügyi és
Orökségvédelmi Főosztály Örök-
ségvédelmi Osztály
3530 Miskolc, Rákóczi u. lL

Bo/25l00282-612020
erk.:2020.07.23.

Kömyezeti vizsgálat le
val összefiiggő elj á,rás

megítélésében

területen régészeti

Iszrevételt

Eszrevételt nern tesz.



A területre örökségvédelmi ha-
tástanulmány régészeti munka-
részének készítése szükséges.
A kiemelt fejlesztési területre vo-
natkozóan a helyi építési előírás-
ban a Kötv. 23lC § (l) bekezdés-
ben rögzített előírást kikötésként
szerepeltetni kell.

Borsod-.r
Kormán;
osztály
3525 Mi

baúj-Zemplén Megyei
hivatal Földhivatali Fő-

kolc, Vologdau.4.

1905912020
érk,: 2020.0'7 .29.

Az érintett módosítások ellen
kifogást nem emel.
Környezeti vizsgálat lefolyta-
tását nem tartia indokoltnak.

Borsod-l
Kormán;
osztály t
3526 Mi

baűj-Zemplén Megyei
hivatal Agrárügyi Fő-
rdészeti Osztály
kolc, Blaskovics u. 24.

Bol34l1185-2/2020
érk.:2020.07.17 .

Környezeti vizsgálat lefolyta-
tása nem szükséges.
A módosítás erdőterületet nem
érint.

Honvéde
gi Főosa
1055 Bur

mi Minisztérium Hatósá-
íly
,apest, Balaton u. 7-11.

8475-2l202(l|h
érk.:2020.0'7.20.

Eszrevételt nem tesz.

Borsod-r
Kormán;
szaki En
Főosáál,
3527 I\

Kálman

.baúj-Zemplén Megyei
hivatal Közlekedósi, Mű-
;edélyezési és Merésügyi
Bányászati Osáály

[iskolc, Soltész Nagy
r. 5.

Boll5l0I468-212020
érk.: 2020.0'7 .17 .

Bényászati szakigazgatási
szempontból kifogást nem tesz.

Nemzeti
tóság Hi,
3529 Mil

Média- és Hírközlési Ha-
atala
kolc. Csabai kapu l7.

CM/17636-r|.12020
érk.:2020.0'7.15.

§z elkészitett hírközlési szakági
munkarészeket jóváhagyásra
mee kell küldeni.

Budapest
hivatal
tály, Nép
ll38 But

Fővárosi Kormány-
,Iépegészségügyi Főosz-
:gészségügyi Osztály
apest, Yáciv l74.

BP/FNEF-TKV4946-
2l2020
érk.: 2020.07 .l7 .

Rögzíti a város területét érintő
természetes gyó gytén y ezőket.
A 212005. (I. 1 1 .) Korm. rend. 4.
mell. 3.6.1.4.ponda szerinti
környezeti vizsgálat lefolytatá-
sát szükséeesnek tartia.

Arnót Ki
3713 Arr

zség Onkormányzata
5t, Petőfi S. u. l20.

191'6-3l2o2(l
érk.:2020.07.20.

Eszrevételt nem tesz.

Aszaló K
384l Asz

5zség Onkormányzata
lló, Rákóczi F. u. 87.

Aszll636-212020
érk.: 2020.0'7.I7 .

Eszrevételt nem tesz.

Sajóvám,
zata
3712 Sai

,s Község Onkormány-

lvámos, Munkácsy u. 2.

SVo/l091-212020
érk.:2020.07.23.

Eszrevételt nem tesz.

A telepr
megkülr
vélemér
szervek

A körn5
képez i
termész
BP/FNI
A vélen
Magyar
A kért

lésrendezési eszköz módosításához eltizetes tájékoztatási dokumentáció csatolásával
ött megkeresés településrendezési eszkőz módosításával kapcsolatos előzetes
yek, észrevételek, javaslatok mellett egyidejűleg a környezet védelméért felelős
ryilatkozatát kérte a környezeti vizsgálirt szükségességének meghatározására.

zeti vizsgálat lefolytatását az illetékes szervek nem tartották szükségesnek, kivételt
Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya, akik a helyi

tes gyógytényezől<re hivatkozva kérték a kömyezeti vizsgálat elkészítését a
F -TKU 49 46 -2 12020 előzetes véleményiikben.
énnyel kapcsolatosan az Önkormányzat kiegészitő adatszolgáltatást kért az Eszak-
,rszágtYimgylgazgatőságtól és aBAZ Megyei Katasztrófavédelmi lgazgatóságtól.
adatszolgáltatást az ÉiVlZlC biztosította, a BAZ Megyei Katasztófavédelmi



Igazgatőság az adatkérést elutasította. Az adatkérést a melléklet tartalmazza.
A tervező egyeztetett a kömyezeti értékelés elkészítésének sztikségességéről
Főváros Kormányhivatala Népegészségügy,i Főosáályával, Németh Réka ügyi:
Főosztály hozzájárult ahhoz, hogy a környezeti értékelés ne önállóan,
gyógytényezől,ce vonatkozóan a Településrendezési terv módosítás
munkarészében önálló fej ezeteként kerülj ön kidolgozásra.

A R. 39. § (2) bekezdése szerint ,,A véleményezést követően a beérkezett véle
eglez-
tetés esetén a jeglzőkönyvet is - ismertetni kell a lrepviselő-testülettel, amelyek
vagl el nem fogadásáról a képviselő+estület dönt. A vélemény, észrevétei el
esetén a döntést indokolnia kell"
A R. 39. § (3) bekezdése rendelkezése szerin,t ,,A véleményezési szalrasz lezárul a
szerinti döntés dokumentálásával és közzétételével''

A beérkezett vélemények alapján javaslom hogy a Képviselő-testíilet a tel
eszkö z módo sítás áh oz kömy ezeti v izs gálati rnunkarészt ne készíts en.
Javaslom továbbá. hogy a Képviselő-testtilet a településrendezési eszköz mód<
érdekelt állarrigazgatási szervek részéről megküldött véleményeket fogadja el, a

átvezetéshez, az előírt követelmény,ek rögzítéséhez és a végső véleményezési
elkészítéséhez küldje meg.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozzameg

Szikszó, 2020. október 14.

Sváb Antal
polgármester

előzetes tájékoztatási szakasá eljárást zárja le, egyúttal a döntést a Téwéző történő

Budapest
A

hanem a

fogadása

bekezdés

la

umentáció



Szám:.
Tárgy:

Szikszó

HATÁROZATI JAVASLAT I.

..12020. (x....)
Döntés Szikszó város hatályos - K-8 jelű - településrendezési eszközök
módosításának véleményezési elj árás lezárásáról

áro s Önkorm ány zat Képvi sel ő -testtil ete me g!ár gy alta a
módosítás vélernényezési eljárás lez,átrására vonatkozó

K-8 jelű településrendezési
előterjesztést és az alábbi

hozza:

(1) A iselő-testtilet a Szikszó város hatályos településrendezési eszközeinek
tásához környezeti vizsgálatot nem készíttet.

(2) A 5pviselő-testület Szikszó város hatályls településrendezési eszközei módosításának
az érdekeltek részéről megküldött véleményeket észrevételeket, javaslatokat

(3) A iselő-testíilet felkéri a Polgármestert arra, hogy a településrendezési eszközeinek
szükséges, a megalapozó vizsgálatot és a környezeti értékelést is

a|átámasztő munkarész dokunrentálásával a végső szakmai véleményezési
táció készítése érdekében a szüks(lges intézkedést tegye meg.

Felelős:

tásért felelős: foépítész, szervezési, hatósági és humánigazgatási osztá|yvezető

i szempontból látta: jegyző



Szám: ....12020. (X. ...)
Tárgy: Döntés Szikszó város hatályos - K-8 jelű - településrendezési

módosítás ának partners égi e gyeztetése |ezár ásár ől
eszközök

hatályosSzikszó Város Önkormányzat Képviselő-testtilete megtárgyalta Szikszó varr
telePÜlésrendezési eszközök K-8 jelű településrendezési eszkózök módosításának
egYeztetéslezárásáravonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatothozza:

(l) A KéPviselŐ-testület Szikszó város hatályos településrendezési eszközei md
az előzetes véleményezési szakasz keretében a partnersé gi egyeztetési eljárást

(2) A KéPviselŐ-testü|et felkéri a Polgármestert arra, hogy az érintettek döntéssel
tájékoztatása ügyében a szükséges intézkedést tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Törvényességi szempontból látta: jegyző

HATÁROZA,II JAVASLAT II.



Szikszó város hatályos - K-8 jelű - települtlsrendezési eszközök módosítás tervezetéhez
megkü vélemények:

BORSODáBAú,-ZEMPLÉN M ECYEI
KORMÁNYHIVATAL

]ktatótzám : BO l 17 l00 1 462 12020

Ügy|ntózö: Szarkáné Györe Mária

Teloíon: 46/5'14-631

§zikszó város Önkormányzata
sváb Ant.l
polgármester részére

Szikszó
Kálvin tér 1

3800

Tárgy: Szikszó város településrendezési
eszközeinek x.8 jelű módositása -

clózet$ üJókozt iá3
H ivatkorá§l zzám: S Z1 21 7 - a2020.

| 
. 

l,;

L-

Tl.á.lt Poleá.mcrtcr Úrt

Szikszó város Önkormányzata a 1212020. (V,27.) polgárrnesteri hatáíozatáben foglaaaknak megble|öen

a hetályo§ telepolésrendezési eszközeinek mödos{tását határozta el a város déli iparterületén lévö

026/23 hrsz._tj ingatlan teíOletén. A módosltással érintett teíület klomelt f.rl$ztó3l torület,
A Tr-R, 32. § (6} bekezdés c) pontjára való hivatkozással, valamint az egye§ tervak, illetve prog€mok

körny€zeti vizsgálatáról §zóló 2n005. (l, t1.) Xorm. rendelet (továbbiakban, R.} szerinti eljárás

lefolytatásával kapceolatban írrdultak hivaialunkhoz,

A Tr.R. 32 § (7) b6kézdé9e szerint: Áz önkormányz^t bármely koncewió, strawia és

t lepü'ó$r.nda2ésl oszkót kászltése soán alkalmazhatja a teljes eljáást, valamint lndftha{a az
.uáágt az .,őrQí.t {léíoí.rá§l szakasz hczdqtényazésével,

Adetezoloáltatás:
A Tr.R. 37- § (4) b€kezdé§ b) pont bc) alpontja utal arra, hogy az államigazgatási §zerv tglje3íti a 9.

mellóklet szerinti elözet6s adatszolgáltaiá§i köielezettségét. Tárókoztatom, hogy o Tr.R, 9. mollÓklcte
az államl töépltécat nGm Eolou. az adrtazolgáltrtásra kötolozoit állemlgrzgetácl 3toru.k köilbe.

Altlláno8 &z!.Yót l.k:
Felhlvjuk a figyelmet arra, hogy a módosítani kíVánt HÉsz 2012. augusztus 6. elótt készült, azéí7 az

ezen idöpontban hatályos oTÉK (régi oTÉ§ használata kötelezó (Tr.R, a5-a6. §),

Az épített köínyezet a|akltásáról és védelméröl szó|ó 1997. évi LxXVlll, töívény (Étv.), a Tr,R, és a
fóépílészi tevékenységröl szóló 'l90/2009. (lx. 15.) Korm, rendelet alapján a i6len eüárásban telep0lési

filépitész alka|mazá§a gzükséges. A megbizott települési íóépltész: Németh sándoí.

Átlami Fóépítészi troda
3530Miskolc,CsizDtadiak(iz1,'|'cleíol:(+36/46)5l4-íi3B e-nlail:allarni.lbepitesz@borsoci.11ov.hu

Mellékl{t:



A telepulé§rendezési eszközök Vélernényezési dokumentáciölát a Város önkormányzatának megblzása
alapján az építésügyi és az építé§ú9gyel összefüggó szakmagyakorlási teVékenységekröl szóló
26612013 (Vl1.11,) Koím rende|elben szabályozottak szerint aría jogosultsággal rendelkezó Lautner
Emóke (TT-,| -05_0079) Vezeló településtervezó liésziti.

Az elózetosen meoküldött dokumentáclóval kapcgolatog észrevótele&
1 A nxÓdo§ítással érintett terület ábrázolásánál a térképrészleten elegendö csak a módosltással érintett

konkrét terület€l jelölnl,

2 
^z 

5. pontban a HÉsZ módo§itásánál a rendelet-tervezet 2, §-ának (1) bekezdésében a hivatkozott

"1. melléklet'-et 2, mellékletre javasolt módosítani, mert a szabályozási teN rnódositását a 2
melléklet tartalmazza,

3, Az 1 mellékletre, mely a Vt - jelű épitési övezet táblázatát laí7almazza a r€ndelet_t€rvezetben
hivatkozni kell, pl:

1 § (2) ,,A R. 1 5.§ (7) bekezdés t,áblázata kiegészül egy új sorral az 1 melléklet szeint."
4. AZ 1 melléklet (1) pontjában §zerepló rendelkezés törlendö, melyn€k a rendeleltervezetben kell

megjelennie a fenti 3 pontban javasolt módon,

5, A Szabályozási terv módosítást tartahazó m€lléklet cimét ,l, mellékletról 2. ínellékletre javítandó

A iórgyl módosításokhoz a R. 4. § (2) bekezdóse órtelmóben. a váíható köínyezetl hatá§
ielenl6ségónek eldöntósáhez az alábbi vélemónyt 8dom:
A telepolé§rendezési eszközök tervezett változásából adódó várható környezeti hatás mérlékél _ az
ópltott környezet vódolme szempon$ából - a dokumentáció alapján nem ité]em olyan io|entósnok,
ami kömyBzota vlz§gálat lgíolytatását §zük§éges§é tenné.
A módosltás során úJ telepúlésközpont vegyes építési övezet kerül bevezetésreW2,8 jellel, melynek
övezeti paraméterei hasonlóak a jelenlegi Gip/1,1 építési övezethez. Az érinleti ingatlan épitési öVezeti
besorolása az elhelyezhetö funkciók tekintetében változik csak, ínely megengedi majd a kialakult
logBztikai bázis központjának kialakíthatóságát, ahhoz kapcsolódóan egy konferencia központ
létíehozását, és 3z azt kiszolgáló funkciók létesíté§ét is.
A módositással éíintett teíület kapcsolódik a már kialakult l€ísztikai bázishoz, annak folyt]atását képezi

Amennyibén a környezeü vizsgálat lefolytatása mellett döntenek, úgy a R 7. § (1) bekezdésében
Íoglaltak szerint 8 kömyezetii ártókelés konkrét taítalmának & rélzl9tezgtt§ógónek
megállepMsához - az építetl kömyezet védelme szempontiáMl - a következö táJékoztatást adom:

1, A R.4. szám{r ínellékletében foglalt általános követelrrÉnyek taria|me77ák azokat az e|emzési
szempontokat, melyek vezérfonalként szolgálnak a vizsgálat kidolgozása során.

2. A 3.6.í,1 pont elóírja, hogy a vizsgálatnak tartalmaznia kell a program megvalósulása e§etén a
kömyezetet éró hatások, kórnt,ezeti köVetelmények elórejelzését. a köínyezeü elemekre nézve,

különös tekint€ttel az épltetl könllyezetíe és annak részeként az épílett és régészeü örökségíe.
3 Az igy elkészített, a környezeil órtékelést tartialrnazó dokumentációt a Tí.R, 42. § (2) bekezdés€

értelmében i torwel ogyiltt kell vé]eményeztetnl, (Lásd Tr.R. 3, melléklel 41 pont - Aláiámasztó

iavaslat része)

Felhivom s.iv€§ flgyelmét a R. 5, § (2) - (3) b,ekezdésében foglattakra, mely szerint a tárgyi oliárás
lefolytatáea után önkormányz.ti dönté§i kell hozni a környezetl vlzsgálat szükségességéról vagy
annak elvotó§éról.



Abban az e§etben, ha a környezeti Vizsgálat leíolytatását nem tartják §zok§ége§nek, ú9y ettöl eltérö

vél€ííÉny(ek) es6én 8 R. 6. § (1) bekezdése értelmében az indokok tisztázása érdekében megbe§zélé§t
kBll tartanil

Felhívom szlves ligyelrnói arra, hogy a R. 5. § (2) - (3) bekezdéseiben íoglaltak szerint a ,kido§ozót,'
iehát ebben az esetben az önkormányzetot - a nyilváno§ság irányába i§ _ telies körű {a kömyezot
v&€,lméért íelal& szeruek véleményátől ettéó dónlés ésetén az eltéés tényét és a dör,tés indpkait i§

taádlmazó) iáiékozbtási kötelez€tbég t6rheli.

Ennek ín€gfub|ó€n. döntóot |azaz 8z ónkormányzati határozaíoí) ó. lnn.k lndok|árát ltodánBnak ig
mlg loll *0ld9n| a telepolé§réndezé§i e§zközök mó<losításáre vonetkozó Tr.R. 42. § taerinti Vég§ó

szakmal Véleményezé§i §zakaszában,

öoereozós:
A Tr,R. 9. mcllóklcta !r álllmi íóópit&á nem coro{e ez .datszolgáltatá8ra köiolezctt
álltml$zgttá8l .z0v.k kör{bo,

Mbkolc, 2020. jtllius 20,

és m€blzásából
Ervin koírnánymegbízott
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Szikszó Város Önkormányzaüa a hatályo§ l€lop0lé§rerdezé§i eszköEdnck (lebpül&lz€ítezeia brv,
hélyi épl!é6i szaMlyzat és szaMlyozási terv) €9y íé§ut€íüléúe í026/23 hísz) vonatkozó. K-8 ielü
blepollgrndezási Bzköz€in€k módoslt&át bÍv€zi,

A telePOl{ai önkoím&lyzat ín€gkeíe§ó levelében a Bo]soddbalij-Zernplön M€gyei KoííÉnyhiva1al
KÖínyoz9tvód€lííÜ és TerrrÉezeMdelínl Fóo§ztáv áráaporr|iát és ó§zí€t ótebit kórték a leív€zstt
ínódoslÉsld kapcsolatosen.

Szikszó bleP0l{srenderé§i tsrvén.k véleményczésre benyriJbü ííódosít&a a város Dj ipeíiéíül€tón
található 026/23 hrg..,u ií€Ellsnt éíinti, ahol az aubpálya K-i oldalán elbítiló hgafian b6s61olása
Gip (ipüÍ{leds€D bíObeÜ Vt (blepolésközponti v6gye8) t€íOletíHh8sználád kabgülára vdbzlt.

A ten Gzett ínódoslB országos jelcnfitségo vódeü brrrÉszeti bíübigt NafiJra 2oo0 tano|etet ndn óíint,
a bívezó§a br0bten véd€tt vagy vódenó brmészoti á§easy lái, éíÉ{í €lyedi qFilák jobnÉtéól
nlncs hdomácunk.

A bív€z.tt írrÓdo6ltá§§al OesaefrggÉsben t€ímé§zeltr€delrtl 6s t{lvádolni szakbíOleü voíreü(oztban
rrom váíható Fl€ntós köínyczcti hdág, ezéíl ezzel szeírüon bíínósz€hÉd.bni laémpoírtból
kifugásl nem errnlúnk.

t(örny.!.tYadolnl as T.ínón n,.d.ht Fó6úary
3530 Mlstob, uktóz.nl tóí 4. T*fon; (36..16} 5l7-!o Flx (3s46) 5r7_3o9

E.lmí: komYE€t.lo. írl3kolcóboBod.ry.hJ

A bleoo}ásrend€záci .§zközöft,nó&§ltásához a alábbl vdcrn§íM 8diuk:

T€fríészet- ós táivédclfií sz€íngontból:

''? 20

+.l5l
inW
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Leveoölisztasáo ós zqivádelmi szemoontból:

Tárgyi ogyben szeíepló Szikszó Város tel€polésíendezési e§zkóz€in€k K€ jelít módosítása lárgyában

tálgyalásos eljárás elözeles tájékoáatási szakasz k6r6tében kö]ny€uetl vtssgálat szokséges§ége

kórdésében a t€íWEni klvánt módo§ításokat levegötisztaság- és zajvédelmi véd€lmi §zempontból

az alábbi jogszaMlyok és elóh&ok betrartásával nem kibgásolom:

- A levegóteóeltségi szlnt határártókeiról ós a h3lyhez kötött légszennyezó pontíürások

. kiboc€átá§i hatáÉrtékekó| szóló 4n0,!.1. (l. 14.) VM rendelet [a bvábbiakban:

42011. (l. 14,) VM rcrrdelet| ós a levegó vódelméról szóló 3062010, (xll. 23.) Korm. íendel€t

[a továbblakban: 306/2010. (xl, 23,) Korm. rEndeletl elöírásail,

- L€v€öüsztEság-védelmi sz€íífolltból a lég§zenny€zettség a 4/20'11. (1.14.) Vitl rendelet 1. §z.

melléklete áhal szabályozott.

- A tcrülcten kizárólag olyen tevékeny9ég blytatható, és olyan épltínényék h€lyezhetók el,

arn€ryek Egszonnyezó-anyag kiboc§átá§e, lóg§zonnyozett§égrc ayakorolt het&8

a 30612010. (xll. 23,) Koím. rendclet elóír&ait tolje§íti, köínyezetve§zély€ztotést nem okoz.

- A 30612010. (xll. 23.) Korm. rendelet 4. §€ éítelííÉb€n ü106 a lé93zonny6zé3, valamint a levegó

lakmságot zevaró Mzzcl való lerhelése, továbbá a levegö olyan ínértékü t€ífio[+§6, aínov
lég§zonnyeeett§ágat okoz.

_ A 3062010. (Xll. 23.) Korm, rendelet 27, § (2) ó§ (3) b€kezdós€ alap|án hulladék nyllt Éri,

vagy a hulladékok ögotó§ónol Htételeil rögzltó trgazaMlyban íoglalEkn.k
ncm rnegbleló berendezésben töítónö égptáse, a háztsrtásban keletk€zó papííhu[adék ó8

veszélyeenek í}em minösoló, kczeleüen íehulládéfi Mztartá§l b€í€nd€zésben történö égótés€

kivételéVol ülo§. Nyílt téri huíadékég€tésnek minösol, há a hutladék - az clemi kár kivéblévcl -
Mrmily€n okból kigyulbd. Lábon álló növényzet, tartá é6 növénytsíneszlé§§€l t§szefriggésben

kclctkcz.ü hulladék nyflt téri égeí&e lllo€.

- Diítlz lonás a bhatö tegkc\rGsébb É98zenny6zö 8nya9 levegóe juttatásával ahkítható ki.

múkódtethgtó é§ tartható íenn. A diííriz bná§ m0ködbté§6, bnnteításs §oÉn ez ú26ircltetó

a dilh}z írífá§ kömyrz.b és az hgatlran rendszeres kaíbanlraít&áról és lisdán tiartásáól

gondoskodik e 30d2010.(xll. 23.) Ko.m. rsndélCt 26, §-a éít6lííÉbd,.

A ínódo6ltások kószllésénél zajvédelmi szempontból az alábbiak figy.lcínbevótélét iava8olom:

- Jog§zaMlyiél6lrások:

1. 2un007. (x, 29.) Koím, rendelet Á köínyezeti zai éo rezgés ellenl vódelem §zebályaiúl"

A za|- ós r€zgósv&elml követelrnónyek i€lieslt&o éídckébcn a tcruhtrcnd€zé§i tsrvek

kógzlté§ekü a Korm. rendolet.k lrÉ§ail ílgyBlombe kdl vend zalbírások h€lyének k0elölés€koí,

za|íorr&ok é3 védoíilill ló€§ltríÉnyek €gyínástloE kép€t tüténó elhe[ezésekor.

Amennyiben c§ende§ örezet & zaivádelmi gcmpontbó| bkozotbn vé<btt tertilet kÜelt §sáre
kcíol 90í, a Koím. rcndel€i 6lóírá§9a szerint k€ll sljárni.

2. 2?n008. (xl. 3.) KVVM-EOM egy0tbs rendelet a zai- és rezgéslcrhelési határ§rtékck

rnegálapítasáól.

A környezeti zaj- és íezgést€rtrlési halárértékeket a 2712008, (Xll. 3.) KvVM-EüM €yütte§
íendelet rrrellékletei tartalmazzák: 1. sz.: ipari zd1,2. sz',. építési zaj, 3. sz.: közlekedési zaj.

Kulturáll§ íGsztiváok vonátkozásában a határértékeket a 2. § (4) bckezdés trartalmazza.
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3, 93/2007. (Xll. Í8.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határéilét€k ínegáügpításának,
valamint 6 zaj- és rezgéskibocsálás ellenözésének nródjáró|.

Hutadékoazdálkodási szeínoontból:

SzikszÓ Város Önkormányzata a telep0lésí€ndezési eszkózeinek K€ JeXl ínódo,sltásá€, továbbá
az aaal l€pc§olelosan a Tel€polé9sz€rkezeÜ Tery és a Helyi Épltési SzaMlyzat ós §zabályozá§ Terv
rnódoslÉséban (DokumentádŐ) fuglgnekat hulhdékgazdálkodá§l §r.mpontbóí rcm klfogásoljuk ezzal,
hogy a tovek m6g\€lÓ6ulá§ával karzvcÜen0l vagy közvetve környezoti hatást kiváhó tény3zök kspcsán
az aláb§ hulbdékgardálkodá§i §zompontolq illetve e|őrások árványes0lésc i§ saorepet kap.

- A ííG9va!Ó§lbni bívez€tt Íejleszlósek, bvókeny§égok ínegváaeBztá§ánál íolyaímto§an ngyel6mí1g
kell lenni a hulladókíól §zóló 20Í2. éü CLXrc(V. tv. (Ht.) velámant e végretraJ6sára kiadoü
pgsaaMlyoktan íoglglt táEyr8 vonatkozó €lölrásokra.

- FlgYelornbe kell venni továbM a hulladókgazű|kodási tervekrc és a rqelözási píograínoka
vonalkeó r6szlet$ szaMlyokról szóló 31o/2o13. Mll. 16,) Koím. íónd.lolot.

Földtani k&eg Yédel.n€ szeínpontiából:

- A telepolésrendezésscl §intett torületen a t(omyezeti clemek mkröoégén€k mogóvása ód€kóbcn,
csak olYan éPÍÜrÉnyek, lllGtvc azothoz taítozó lótesíünények. tevékenyégek rnéevaló§íüt§a,
Ücm9lt€tése cngedévc8hetÓ, arrlyek elenórzölt köíOhTényék ke,öüi m{köóbtáse ho6tzt1 ttvon
sern veszévazEti a bltani kózeg |ó állapotának, totábbá az állalánc noírtutív gínbeíi €lvárá9ok
é3 a vonatk@Ó hatáVosJog§z.Mryokban megbgBlínazott küryéz€ti élkltíkósd( telosolé§át.- A kÜnY.ze{i olólr&okat b ki€lé9ító noíínatíy élldütséook íír€gío96tma&a lorán a füldbni k61og
\'Ódak't€ szempontiábÖl figyd€nse kall vennl a rrród. 219200il. Ml. 21.) }furm. rondcblbon foglalt
elölrásokat.

Ealbn iíezz0h ltocv e egycs terrok, iflgtve Pí€íaíno( köíny€z.d viz§gálaHó' laóló
2nffi5. (l. 11.) Korm. íoídclét í. § (3) bckezdé§€ s..íint künyeretvódclmi, vdanjnl ternrárzcl- és
tá|vádol'f'l, \rele.íÍnt kttrnyezetvédc{nri eaempontból a t írrczési br0l6r9 ílcún taí!ük 3zfl§ég€st ok
köíírye€ti vb§gábt lú§z ft&ót

A brv€zés során 6r€k dnl kcí a *órrryczetbl osszeegy€zbthgtö. tüiledék-, ze| és errisstiö 3z€eéí,y
bv{kcnységct, taórlológu< bwegetúoáíl. r,dy6k során az 6l.ítl9ü lGgjobb bchírik8
fupembaÉblóvd tömkedrrek a koííly€z€tbl töít§ló ürdetog ogyottólósm.

Adoü &ov€zsti besorc}6ú bíol€Éek otyan köíryezctb.n lóbsoüenéaq .m.työ€n a ÍBrrdelebk rtüel
eblít k(mYrzGtl&ehlÍ klbocsátágl htt&lilékgk a gszdákodó tzcrrrezct* rúszórül g.okllso! E€í,,rieti
kOltgég9el taíÜsgn hnnbíthe6€k. tletyc a H<óörczcbkbcn vrgy aok klhnügn küíry€4taöcn csat
olyan bÉrenyságek k.ío|one* €ngpdélyézés., ]íFly€k ho§gú llvon §ern o*enak hlddrrabü8n
környaeti koílllilúJsl s válhll@ás é§ ldínyGz* l(.!ü.
FGftMuk a fi9Yclínot ltogy a módocÍlással éíint6ü t€íObbk ít .§deget§, a tátóbtíekbcrr teíwseü
beruh&ásd< kapc*, vLsgárrl saol§ág€s. hogy aok 8 31,1f2006. (xll. 26,) l(Úm nndcld lnr§ya aE



taítoznak€. Annnnyiben §en, akko 8 hfuár(ozott rendelet 1. §. {3) békezdéséb€n bgblt]ak gaeíinti

engedélyezési eljárágt kell lefolytatni.

Fentlcket ké,rok a tBlopolé§íendezé§i .§zközök ínódosltá§a soíán f€yclembo venni, éo az elkészült

bível(et 8 kömy€z€üédelmi hat$ág rá9zéí€ ínégkoldeni vélemóny€zé§re.

Milkolc, 2020, júliw 20.

Demeler ElYln
koímányínegblzott

nevében és nngbízásából:

}(ao|ák:

1. Clruett-(HK; §ZIK§ZOONK)
2, lratoktrcz
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Üi-itit<: Nemeth Sándor

tr

Hivatkozva az SZ/l2l7-2/2020. iktatósámú megkeresesére, Szikszó Vráros Teleflul
eszközeinek módosítása, tárgyában a telepttiésfejlesaési koncepcióról, az
településfejlesaési stratégiáról és a telepúlésrenáezési eszkozokól, valamint
településrendezési sajátos jogintizményekről szóló 3l4l20l2. (xl. 8.) Kormányren
foglaltak értelmében. adatszolgáltatiisunkat az alább leirtak alapjrin aaiux meg.

Tájékoaatjuk továbbá a K-8 jelű módosítás kapcsán lgazgató§á;unk véleményéről,
kömyezeti vizsgálat szüksegességének tárgyában is.

A módosítós helyszíne és tárpa
A módosítris során a Szikszó 02ó123 helyraj zi szÁmú ingatlan besorolása gazAasáry1l ipari terü

GiP (GiP 1.1) teriiletről Vt (Vt 2.8) településközponti vegyei besorolásra váltÖzik, a lakó-rendelte
korlátoávival. A Helyi Építési Szabál yzat és a Éutt.rtiteii Szabályozisi Terv módosul.

I. Nyilatkozat az odatszolgáltaíásra vonatkozóan

_ . Igazgatósrigunk a Szikszó Yáros teljes kazigazgttási területére esö, védett és védeten
érdemes természeti értékeire vonatkozóan az előÁ - sZ285-2/2020. hivatkoási sámú
módosítási eljrirris sorrfur, a2020. miircius 5-én kelt. 546-3/2020 iktatósámú ügyiratriban és aDVD mellékleteként kiadta adatszolgáltatásár. Tájékoztatjuk. hogy az adatszo-1galtatásban ki
{|tok, területek elhelyezkedése az azóta eltelt időszakban ne-Á változott. Ú adatvotgriltar
felhasználható a jelenlegi, K-8 jelű eljánás sonírr is. Az adatszolgáltatis újbóli kiadá§fi mellőzzük.

Felhívjuk a figyelmet ismételten arra. hogy az ökológiai hálózat hagrerület és puffe
Övezetének határvonalai Szikszó közi8azgatási területén megváltoztak (Sziúzó 055 hrsz_ú i
és kÖmYezete\. Az 546-312020 iktatószimú ügyirat melÉkleteként megküldött térinformati
fedvények ezeket a módosított határokat taralmazzik.

, *$$. .togY. a hivatkozott jogszaMlyokat a terv készltése sonin tanulmányoz
;zjve;t!.djenek, a benne szereplő elöínísokat - a terv szakmai követetményeinek megfelel&n
jelenítsék imeg

II. Nyiletkozet környezeti vizsgálat szülségessége tírgyábrn
Az S7Jl2l7-2l2020. iktatószámú megkereséseben trijékoaatott anól, hogy Szikszó

önkormányzata módosítani kívánja települéirendezesi eszközeit (k-8 jelü moaoiites),
eljánis keretében.
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Az egyes tervek. illetr,e programok kömyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (l. ll.) Korm.
rendelet értelnrében viz-sgálni kell. hogy a tervezett módosítás kapcsán szükség van-e környezeli
vizsgálat lefolytatására.

Tójékoztutiuk. hog,- u K-8 jelű Szikszó 02ó,'23 hrsz-ti ingullanru wlnatklzó - módosí!á.s

kapc s ú n kör nye ze t i v iz sgá l a! lelb l1,t at tistit ne m t ur t i u k s z t|i ksé ge sne k.

lll. A K-E jelű módo§ítfui tenre vonatkozó vélemónyünk
A megielölt helyszínt (Szikszó 026123 hrsz-ú ingatlan) természetvédelmi szempontból jelentós

értékkategória nem érinti.
Felhívjuk a figyelmet arra. hogy a szerkezeti és szabályoási tervek jelmagyarrizatán a

tájképvédelmi terület övezel megnevezése helytelenül szerepel. A Magyarorság és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben és a területrendezési
tervek készítésének és alkalmazásának kiegészitó szabályozásáról szóló 9l20l9, (VI. l4.) MvM
rendeletben foglaltak alapján az ővezel megnevelse az alábbi: tdjképvédelmi terülel övezete. A
hatiilyos jogszabályok szerinti megnevezés alkalmaása szükseges a jelmagyarázatokban. a

,,tájvédelmi szempontból kiemelten kezelendő teriilet" megnevezés helyett.
A tervezett módosítást megvizsgáItuk, ellene kifogást nem emelünk. alkalmasnak találjuk ana,

hogy az eljárás következó szakasábajusson.

lV. Nyilatkozlt az e§/eztetóri-vóleményezési eljírásokban való részvéíelról
Ezúton nyilatkozzuk, hogy a 7l/20l5. (IIl. 30.) Korm. rendelet 37. § d) pontja alapján az

egyeáetési-véleményezési eljárásban a továbbiakban is részt kívánunk venni. Az egyeáető
trárgyalásról elózetes üijékoztatá§t kérilnk. A 3l4/10l2. (Xl. 8.) Korm. rendelel 37. § (6) bekezdése
értelmében a tervvel kapcsolatos dokumentriciót - lehetőség szerint - elektronikus adathordozón
kérjük igazgatóságunk részére megküldeni.

A28212009. (XIl. ll.) Korm. rendelet 5,§ (3) érlelmében az adatszolgáltaüist az 546-312020
iktatósámú ügyiratunk megküldése során, digitális adathordozón is mellékeltük. amelyet az akkor
csatolt átadás-átvételi jegyzökönyvben foglaltak alapján. Polgármester Úr átvett. Felhívjuk víves
figyelmél hogy a digitilis adathordozón található íiijlok a terv készítésehez nélkülöáetetlenek.
ezért szíveskedjen a DVD-I a tervezó részére továbbitani. A digitális állományokat kizÁrólag az
Ónkormányzat és a terv készítője jogosult a megkeresésben megfogalmazott célokra felhasmálni;
az állományok üzleti tevékenysegéhez nem használhatók fe|, nem változtathatók meg.

Kérjük, hogy az elfogadott telepüésrendezési eszközl a 3l4/20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet 43.§
alapján szíveskedjen lgazgatósigunknak is elküldeni. Felhívjuk szives figyelmét. hogy a31412012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 43. § (l) alapján településrendezési eszközük csak azután válhat hatályossá.
ha azt lgazgatóságunknak is megküldték!
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ilAz SZl2l7-2/2020. sámú levelérc (Szikszó Város Önkormányzal Polgá}mestere

halározatával az ónkormányzal sámára is jelentóséggel bíró bcruháás meivalósítása
ira9re*1. a 

.város_ déli ipaítcrületén lévő 026123 hilyrajzi sámri ingatlan' teí{tletér
határozatában kicmelt fejlesaési terítlené nyilvánltotta.) az alábbiakat közlömi

A településíejlesaési koncepcióól, az intcgrált településíejlesáési stratégiáról és a
telep0lésrendelsi eszközökról, valamint €gycs telep0lé§íendelii sajátos joginrizményekról
szÁló 314/2017. (Xl. 8.) Korm. rcndelet 9, mellékleró., 7. és l0. ponrja arri;á urgyi 0$/b€n
igazgatóságom egteaetési sr-akter0letci a vizvédelem, vtzgazdikúás, pótgeíi i;dcö, es
ipaóiaonság.

A P!.:'ll!"li vizállapota szempontjából érzékeny terllleteken levó telepolések besorolásáról
szólÓ27D004. (Xl|.25,) KvVM rendelet értelmébcn a lelcpülé§ tcrule'tc a felszln ahni víz
ál lapota szcmpontjáMl ézékeny teílt letnck minósül.

A telep0lések ár- és belvíz ve§llyca€tenségi alapon töriénó besonctásáról szóló 18/2ü3,
(xll,,.9.) KvVJI,|-BM egyl}ttes rendelet melléklctében Szikszó tel€p0!é§ ,,A'', crósen
veszÉlycáetett besomlást kapott. Az árvizek, belvizll, nagy csa@ékok okoaa vlzkárok
megelózése érdekébcn fontos a telepolés cgységes vlaendezése, a teljcs bekcfület
csapodékvíz elvezetó rendszerének folyamatos fejlesaésc és fcnntaítás&
VizcnYÓs, magas talajvlzállású terítleten nem lchet rij tctekosaásokat végezri, a tclep6tés
TTPbban fekvó részcit javasoljuk inkább beépítcni. Az escttcges vl**ok clteárse
!!er!Uen az ép0letck padlószintjét mindcn esetbcn célszcr{l a tJrmészctes tcrepszintból
kicmelni.
ú; beeprcsre javasoh terltlet csapodékvíz elvezetését elözelcsen kcll megoldani, teruta
be{PÍlé§él csak a vlzrendezés mcgoldása, a vízctvezetö rendszcr kiépltése utrniczltrcilr meg,
A csapadékvlzclvezaó ártok, csatomák létesltése (csakrigy, mint i vlzg."d{lkodásíól sáló
1995. évi LVll. törvény l. § (l) bekezdésébcn, ill, t. szemrr mellékleiébcn mcghatározott
valamennyi vízimunka, vizilét€sltmény létesítésc, ttzcmehctése ls vtzhrszuú; ví4iogi

Hivrtrlri lrpu KRID: BKITVH 22J2?óOJt

ügyrCtlogldá.C@,
3530 Misko|c. Mindsrnt tér 4. Tcl: 4íJ l7-3fi) Ftt: 4ó/5l7-38S

E-mail:

llétö. rerda 9:0G,l2:00. 14:00_1ó:00: Pénrcl 9:fi)r't2:00

slJ



engedély köteles tevékerrység, annak engedélyezési tervél halóságomhoz kell benyújtani
engedélyezésrc.
Közlekedési lerílletek, ulak mellen a csapadékvíz elvezctó árkok kiépítéséhez (amennyiben
szükséges) is biao§ítani kell a területel.

Biaosltani kcll a vizek károkoásmentes elvezetését.

Az ivóvizellátás biaonsága érdekében eló kell segíleni az egyéni, ipari fograsaók és
közintézmények rákötését a lelep0lési ivóvlzcllátó hálózatra. Ú.1 tat<o- és ipari övezelek
víziköznllvek szempondából csak az orságos településrendezési és éplté§i kövclelményekó|
szóló 25311997. (xll. 20,) Korm. rendelet (oTÉK) 8. §-ban mcghatározotl teljes
közműveslté§sel irányoáatók eló, Egycdi vízcllátó müvek csak külön vízjogi engedéllyel
alakíthatók ki.
A vízellátó íend§z€ít az e§etlegesen megnövekedó vízigényeket alapul véve kell

fel0lvizsgálni és az eselleges rekonstrukcióka! bóvítésekel elóirányomi. Az ellátás
mennyiségi és minóségi biaonságának növelése érdekében az esetleges bóvítéseknél a
hálózatok kffisíré§él javasoljuk. A hálózat-bóvítéseket minden esetben a jelcnleg 0zcmelö
rendszerbe tö]ténö illeszkedéssel kell kialakítani, a rendszert vclrló irányítástechnika
müktldtctéséról, összehangolásáról gondoskodni kell.

A vizek hasznosltását, védelmét és kártételeinek clhárílásál szolgáló tevékcnységekrc és
létesítményekrc vonaú,oá óltalárros szabólyotól szóló l47,12010. (lV.29.) Korm, rcndelet l.
mellékletében foglaltakat be kell tartani a vizeknek és vízilétesítményeknek más, nyomvona|
jellegú építnénny€l lörténó keí€§áezé§€ é§ megközclítése során.

Amkon a telcpülésrúszekcn, ahol közmüves szcnnyvízcsatoma ltzemel, közrnüpótló
létesíté§ét ncm támogatom.
A közcsatomával jelenleg el nem látotí terul€l€ken csat elválasilon rendszerii csatomihálózal
épithaó ki, nilz 6 5231111yyiz, valamint a fclszlni- és csapadék vizek külön hálózatokon
vczethetók csak el.
A szennyvízrsatoma kiépíléséig a kelelkezö szennyvizeket zán szcnnyvlztárolókban kell
$/Űjteni, és gondoskodni kell az összegyitjtötl §z.nnyvizpt megfeleló engedéllyel rendelkczó
§zol8áltátó áltBl iü1énó clsállításáról szennyvíz befogadására alkalmas, engedélyczctt
szcnnyvlaisztló tclepre.
A szennyvízcsatorna kiépítése utárr az ingatlanokon keletkezó szcnnyvizeket minden esetben
az tlzemeló c§8tomáía kell vezetni, czzrl egyidejüleg az egyedi szennyvízgrüjtókot
szakszcrűen fel kell sámolni.
A szcnnyvizek, haszrált vizek elötisáításg a (tiszt|totl) szennyvizek elhclyezésc, csalornába,
valamint felszlni befogadóba tórténó közvetell vagy közve len vezetésc vomtkoásában ,B
haszrált és sztnnyvizck kiboqsóüsi hatáíértékeiíól és alka|m,A(uk szaMlyaiól" sóló
28nú4. (XU. 25.) KvVM rendelctben, tovóbM a felszín a|atti vizck védclméról sóló
219/200,4 (Vll. 2l.) Korm. rendelolben és a felszíni vizck minósége védelmének szaMlyairól
szóló 220l2N4, (Vll. 2 l .) Korm, rendeletbcn foglalt elóírásokat kell betartani é§ bctarratni,
lpari (technológiai) szennyviz keletkezésével jáó tevékenlség esetén kötelezó a szttkségcs
el&isaltó bóépítésc és ílzemcltetése, amelyhez - a vl4azdálkodási hatósági jogkör
gyakorlásáól szóló 7211996. (V.22.) Korm, rcndelet 3. § (l2) bekezdésében foglaft
kivételekkel - a vízügyi ható§ágtól vízjogi engedély kell kémi.

A vizek hasznosltásál, védelmét és kárlételeinek elhárítí§át smlgáló tevékenysé8€kre é§
létesítményekre vonatkozó általános szabályokól szóló l4?20l0. (lV, 29,) Korm. rcndelet



Ó3, § ( | ) bek. szerint a tavak feltöltésére, illetve táplálására csak olyan felszini vizet szabadfelhasználni, amely minösé8. hömérséklet, lebegbanyag-, vegyianyag-tartalom, valarnint
mikrobiológiai szennyezetlség szempontjából a lúnoslrasi corn'fu úglúr. Á 

"ir.iiirarr 
,vízszétosztó rendszerból, illelve a víxzéto§zlásra igénybe vett belvízcsatoma szakaszokból

szabad lervezni.

A nagYvízi meder, a parti sáv, a vizjárta és a fakadó vizek által vesllyeáeten teruletek
használatáról, hasznosításáról, valamint a, fo|yók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készltésének rendjére és hrtalmára vonatkozó szabályokról sóbl3nórl. irn-ül i"-.reldelet parti sávra vonatkoá rendelkezéseit be tilt tartani. n pani ,ei,-.JbJsjget a83l2§l4.0ll. l4.) Korm. rendelel 2. §-a határoz"a meg.patakok, vízfolyások menti terülelek, rij lakó vigy egyéb célú boépírésének, illctve
hasznosításának elófehétel€ a felszíni vlzfolyások, pií*o[-r, alábbiak ,loinii ,irrJnaovíáozamra történó kiépítése, mederrendezése:
A vizek hasznosítását, védelmél és kártételeinek elhárltását szolgáló tevékenységekre éslétesitményekíc vonatkozó álialános szabályokról szóló l47l20l0.iv, zs,ii;;'r"ia.rr
49. § (l) bek. szcrint a vízfttlyások, csatornák medrénelr, valamini ln,rte.lyuŰ-riJpiteri
méítékét

a,) belterületen és a kiemeltjelerrtóségű létesltmények környczctébcn 1-3%-os
Ó/. kÜherllletcn__a vcszétyedetetl értékek, valamint az etóntésscl veszétlcaetctt terltlel a

tertllethasmálat, illetvc az érintettek igényárek figlelembcvételénel r"gr"r.;eúu ióz** 
'-

elófordulási valószínüségü víáozam levezetésért kell mérctezni,

A ulzsz*nnyezÁ anyagok kibocsátásaira vonatkozó határérlékekról {5 3||6|mezÁquk 9gy35szab{lyairól szólő 2812004. (xll. 25.) KvVM rendelet 2. sz metléklet turulr'á u
szennYvizek befogadóba való közvetlen bevezctésére vonatkoá, 

"rzninosog"jdeili-t".oretikategóriát szerint meghatároz,tt kibocsálási hst&{íték6tet.

A felszín alatti vizek védelméról szóló 219/2004. (vl|.2l.) Korm, rendelel 2. számír
melléklete szerint: Felszln alan:i víz állapota szempontjábl érzékeny ler{tletek booúú;

A vizsgálatok során az adott érzékenységi tategóriela onozes szcmpontjai. io""*.xt,
]. F.elszh alaai vlz áIlapota szempontjábólfokozoaan énéteny rcrnietaF Üzemelő és távlati 

. 
ivóvízbózisok, byrny- és gyógrvíáaszrosirást szolgátóvizkivételok- külon jog.zaMly §z€rint- küelölt, illetve dózeóc"-l.h"rr.liÉü, mTá e,

végleges vízjogi határozattal kijclött hidrogeológiai védóterltletei.
b) Amk a karsdos t€íltleteh ahol a felsdnen, vag5l l0 m-en bclttl a felszln .latt mé§zkó,

dolomit, mész_ és dolomitmárga képzódmények nhiÍatók.

^c) 
A ví4azlÁlkodá§ól sáló t995. évi LVll. íófvény szcrinl állami tulajdonban lévófelszíni ál|óvizck mederéltól sámított 0,25 km széű porri sávjs, kolálo8;a;ely

:zcrint2l'ru8iszMh lermészcles íltrdóhely esctében , ,.o"rúlrol ,rúriri-Ó,Íi:llÓ^m
közötti övozete is.

d,) A Nemzctkózi Jelcntóségdi Vadvizek jcgylkébe felvctl ter1lletek, ovábM a ko|önjogszaMly szerinti Natuía 2000 vizes élóhelyiil-
2. Felszln alatti vh óllapota szempon§ábót énékeny terütet
a) Azok a rerülct k, ahol a csapadékMl sármazó ulánpóüódá§ sokévi átlagos értéke

megluladja a 20 mm/évet.
b) Azok a felszín atani viz állapota szcmpontjából fokozonan éltkeny teíll!.tct közé nemlarloá t€r0lerek. ahol a fclszín alatl l00 m-en belüt nészkü dolomit, ,i.r- es aoü.imerg.

képzódmények tatálhatók.



c) Azok a területek, ahol a poózus fó vízzdó képzódmény teteje a felszín alan l00 m-en
belül találhaló.

d) A vt4azdálkodásól szóló 1995. évi LVll. törvény szerint állami lulajdonban lévó
felszíni állóvizek mederéhól §ámílotl 0,25 -l ,0 km közölti irvezele.

e) Az l . d) ponlban nem emlltetl, külön jogsr-abály által kijelölt védett lennészeli ler{llelek,
3. Felszln alaai viz állapotu szenpon'jóból helésbé érzékery tertllet
Egyéb, az l*2. ponto}ba nem lartozó lerÜlelek.

A felszín alatti vizek védelméról szlló2l9D004. (Vl|.2l,) Korm. rendelel 9, § (4) bek. b)
ponda szcrint a felszín alani vlz állapola szempon§ából fokozottan érzékeny területeken a 4l.
§ (8) bekezdésének c/ pontjában foglaltak kivételével tilos olyan tevékenység végzése,
amelynek követkeaébcn a fedórétegek ehávolítása révén íelszínre kerül a felszln alatti víz.

Tovóbbí rz rllbblekrr is felh|vjuk e fi8yclmel:
A tclcpülósrcndczósi eszküzö} módosíúlsához a katasztrólavédelemről és a hozzá
tapcsolMó egtes törlényel nilosításáról szóló 20l l . évi ()O{YIil. tórvény (a továbbiakban:
Kat. tv.), a tűz elleni védekezésről, a műszaki menlésről és a tűzoltóságról szóló lg96. évi
XXXI. tt;rvény (a továbbiakban: Ttv.), lovábM az 54/2011. (nL 5.) BM rendelettel kiadott
Orszógos Tűnédelmi §zabállzat (a továbbiakban: OTSZ), az épitésügli és építésfelttgeleti
hatósági eljórósokról és ellenőnéseklől, valamint az építésitgi hatósági szolgáltatósról szóIó
312/2012. (XL 08.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.'1, a település.fejlesztési
koncepcióról, az integrált település/eJlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkazdkről,
valamint egns településretdezésl sajátos jogintézményetről szóló 3l4/20t2. (XI. 8.) Korm.
rendelet, a települések katasztrófavédelni besorolásá,ról, valaminl a tatasztrófák elleni
védekezés eg,es szabályairóI szóló 62/20Il. (XII.29.) BM rendelet modosításóróI szóló
ól/20l2 (XI|.1l,) BM rendelet, a élenédelmi létesítmény<lk létesítésérő[ /ennlarlóúról és
bé*eidőszati hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet tiiz- és polgári védelmi
vonatkoású elóírásait és az idevonatkozó nernzeli szabványokban foglaltakat érvényre kell
juttatni, kiemelt figyelcmmel az alábbiakra:

- A vízigény sámitásánál az olróvlz igényt is frgyclembe kell vcnni, A Tlv. 29.§ ( l ){2)
bekezdés szcriní a telep0lé§en az ohóvíz nyerési lehetóségek biaosltása az
önkormányzat feladara. A tlizoltó vízforrások telepitési helyét a trjzvédelmi
szakhalósággal egyeaehi kelt. A k|jelöll teríllet€n a legnagyobb (ménékadó)
tüzszakasz alapteí{llote alapján az OTSZ 72. § (l) bekezdésében, ill. 8. melléklet ].
táblázata szerint elöirt ohóvíz intenzitást kell biaosítani. Az oltóvízsz0kséglet
tervezésénél figyclembc kell venni továbM az OTSZ 74 § - 78. §-ában
meghatározotlakat is. Az OTSZ 75. § (l) bckezdése érlelmében vezetéke§ vizellátás
léleslté§c esetén Eld feletti tűzcsapokkal kell biztosítani az ohóvizet.

- Amcnnyiben a kijelölt ter0leten fúrott kúl kerlll kialalításra, a termeil és szolgáltatou
vize* ghmentesitté§éről szóló l2/tgg7. (WIi,2g.) KHYM sz. rendelet szerinli
gáaanalom vizsgálatol sz0kséges elvégezni., A vizgazdálhodási hatósógi jogtör gvakorldsáról szóló 72/199ó. (Y. 22.) Korn,
rendelet 5/E §_a alapján ha a termeh é§ §zolgálíatott víz * gáztartalmának vizsgálata
alapján , B vagy C gázfokozatba tartozik, a terillcti vízügyi hatóságként eljáró
kaasarófavédelmi igazgatóság lüzvédelmi hatósági feladalkórében megvizsgálja a
tüzvédelmi elóírásoknak való megfelelést és alnak fehóteleit is.

- A szomszédos telkeken a meglévó ép0lelektól a megengedetl legkisebb távolság nem
lehet kisebb sem a telepítési távolságnál, sem az 0TSZ szerint meghatározoí
iúzúvolságnál.



|-űzlávolságok tekintetében azo'í5?. l{l, §-ában leírtakat kell alkalmazni a Korrn, r, ó.
ntelléklet 7. ponda szerintl vagyis:

- közepes és nragas nrénékadó kockázati osaályba tartozó épílmény
esetén.

':-l"iT#*l,;ffi 
..';l*;ílff ,,i,l|lll!n",.ou

épület
. eselén,

- nagyon alacsony rnértékadó kockázati osáályba tarloá épületek a

'":-"3'.[*:T:li*i"r'.:lílf r?i.l',h*-nagyobb,mint500
m2 .és ,tarlalmaz olyan közösségi rendelteiésü helyiséget,
amelynek netló a|apterülete nagyobb, rnint 50 m2,
a7" össz€s építményszint n€nó alaplertllete nagyobb. rnint t000
m2,

_ megfelelóség igazolással -, vagy 20l3. július l-je ulán gyárton
szerkezetek eselétrn teüesitménynyilatkozatlal renáilkezó
építmérryszerkezetú, lömeBtaítózkodás céljára nem szolgáló, és
n'tU'P"l3*Xi.l§"'Íll1",rn,u 

színpad, színpadi ieró, leláló,
mutatványos, szórakoaaló, vendéglátó, kereskedelmi. valamint
elóadás lartá§ára szolgáló építmény.. kiállitási vagy elsósegélyt nyújtó építmény,

ha az 0TSZ szerinti állvány jellegü épltmény és több minl 50 fö
egyidejü tartózkodására alkalmas és netlt! alaplerület€ 20 rn2_r
meghaladja.

- Figyelmükbe ajánljuk a veszélyes uryagoklal kapcsolatos súIyos balesetek elleni
véde*ezésről szóló 219/201 t, (X. 20.) Korn. rendelit 28. és29. §-át. mely a veszélyes
üzemekkel kapcsolatos telep{llésrendezési lervezésól szól. A Kat. tv.27. § (l)
bekezdése alapján ,A veslIyes enyrgokhl foglelkozó üzcmek ... vesl}ycsségi
övezcti hrtárril íel kcll tllníetoi e .,. településszcrkczeti tcrvbcn.'- A tüzolló egységek beavatkozását biaosító tüzoltási felvonulási terillel é§ tilzoltá§i út
tekintetében be kell tarrani azoTS7, ó5. § -70. §-ának és a l93. § (2) bekezdésének
elóírásait.

- A Ttv. 5. § (4) bekezdés, 28. §, valamint a 29.§ (l) és (3) bekezdés pontjair
érvényesítve biaosítani kell a tűzoltásra és műszaki mentésíe vonatkoá közszolgáiati
feladat elláásának fehóteleit.

A térsé8re jellemzÓ, nagyszámú szabadéri tüzek visszaszorítására o levegő védetnéről szótó
306/2010. (XIL 23.) Korm. rendele' 3, §-a alapján a levegóvédetni kövctelménycket a
ter{tletfejlesaési, ler{tlel- és településrendezési tervek, rclep0lésfejlesáési konccpció
kidolgoása során énényesíteni kell. A környezet védelmének áitaldnű szabályairót ióló
1995. évi LIIL lönény 48. § (4) bekezdés b) ponrja alapján az avar és kerti hulladik égetésére
vonalkozó szabályoknak meg kell jelennie az önkonnányzat rendeleleiben.

Javaslom azon fÖldtanilag veslilyes reruletek felmérését és azok felt0ntetésér a szaMlyozási
terven és a helyi építési szabályzatban, továbM az ofl lönénó épité§ megliltását, ahol part- es
löszfal. vagy egyéb tómegmo41ással lehet számolni az alábbiak mian: -

- alábányászott terulet



- tóz€g terülel
- vízszintválloás
- egyéb, cmberi tevékenység által kiválton. a földtani kömyezetet érintő katasarófák

Tájékoztatom, hogy a belvizes t€rületeken törrént kánalanílási ügyekben az alábbi problémák
merllltek fel:

- nincsenek vízelvezető árkok vagy kapacitásuk túl kicsi;
- vizelvezetó órkok, aknaszcmek folyamatos tisalrásának hiánya elhanyagolása;- átcreszck eldugulása, ío§szmüszáki óllapota;
- mélyen fekvó terülctekre kiadott építési engedélyck;
- a meglévó vláározók tárolókapacitása kevés, lgy a nagy mcnnyiségíi és hirtelen jön

csapadék tárolása nincs mcgoldva;
- település alacsony fekvése miatti lass{r a lefolyás;
- bizonyos településrészek terepszintje a közeli folyó árvlzi vlzszintje alatti íekszik.

Fentiek mian az ór- és belvízveszélyes területeken az éplté§i eng,edélyhez szükséges
követelmények meghatároásánál javaslom figyelembe venni a vcszélyea€tcttség mérrékél,
és annak megfeklócn az általánostól eltéó követelményekel sz0kséges elóírni (pl. az épületek
legalacsonyabb földszinti padlóvonal-magasságának mcghatározása a várható legmagasabb
belvízszint figyelcmbevétclével, lábazati bcton vízáróságának meghatároása, ép0letek
alápincézettségének megtiltás4 stb,).
lndo}olt l mélyen íckvó lcrületck fclmérésc és annrk íGlt0nteíér€ r szrbrllyozlsi tcrrcn
ós r helyi épltérl szrbí§zrtben rz ott lörténó éplté9 megtiltt§..

Az cgyes tervek, illetve programok kömyezeli vizsgálaüról szÁló 2/2005. (l. ll.) Korm.
rendelet 3, szómri melléklet 11.1.d) pontja alapján jelen eljárásban iga"8atóságom ,,o felszíni
és a felszín alatti vizek nlnőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően''. l1.2j) pontja alapján
pediga ,súllos tpari balesetek megelőzésére kiterjedően" yesz résá.



r
lgazgalóságomnak az egyes tervek, illelve programok környezeti vizsgálatriró| szóló 2|2w5.
(I. ll.) Korm, rendelet 3. sámú melléklet ll.|,d) és l1.2j) ponrjaiban-ógzíten szalrenxereir
érintő jelentós környeireti haús nem vát,ható, környezeti vizsgátat lefolitaraser n.r"'r".ro,
szükségesnek.

Ke|t: Miskolcon, az elektronikus bélyegzii szerinl.
Liptík Attilr tiizoltó drndírt{bornok

tűzoltóságl trnlc§o§
megyci igezgríó

helyctt és ncvében

Töró Attilr tűmltó rtezrcdcs
ilizolíó§ígi trnjcsos

katrsztrófavédclmi hetósilgi szolgl|r§ezetó

Krpjlk:
l. Cimzeil
2. lratokhoz
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Tárgy: Szikszó város telepúlésrendezési eszközeinek K,8 jelű módositása ,

adatszol9áltatá§
}lolléklet: -

§vób Ant.l Úr réeérc
polgármester

Szlkrzó Váror Önkormányreta
Szikszó
Kálvln tér 1.
38o0

TttztGlt Potgármcltcr Úr!

A 2O2O. Július 14-én érkezett SZl|2t7,2/2O20. számú levelében Szikszó Város
Önkormányzata előzetes adatszolgáltatást kért l9azgatóságunktól a város
településrendezési eszközelnek K-8 jelű módosításához.

A tárgyi kérelmet az országos VÍzügyi FÖigazgatóság is megkópta, amelyet
további ügyintézés céfából továbbított lgazgatóságunk felé (205r5-02O3/2O2O).

A módositás az M3O-as autópólya és a 3, sz. föút közötti iparterületen, az
autópálya csomópontjától délre fekvő 026123 hrsz.-ú ingatlan besorolását érlntl.

Az ingatltn "Giplt.1" ipari gazdasági terület övezetból "VVz,8" településközponti
vegyes övezetbe kerül átsorolásra, az iparterúlet központjának kiJelölése
céUából.

A beküldött előzetes táJékoztatási dokumentációt lgazgatóságunk
áttanulmányozta, nyilvántartásai alapján az a|ábbi szakvéleményt adja.

szekvóhménvllnk

. A módosítással érintett terület nem érinti a Hernád folyót, illetve annak pörtl
sávJát, nagyvlzl medrét, völamint árvízvédelmi töltését, annak töltéslábtól
számított 10-10 méteres védö- és 60-110 méteres biztonsági sávjait,

. szikszó város területét belvízi öblözet nem érintl, a módosítani kívánt
terület€n Éptvtztc kezelésű vízfolyás nem található.
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Szikszó város kÖzigazgatási területén lgazgatóságunk összesen 5 db vízrajzi létesítményt tart
(192064, 192t72, 192173, 192t74 tsz.-ú felszíni állomások, és a ooc3gq felszín közeli t
állomás), amelyek közül a 004394 tsz.-ú felszín közeli állomáson folyik rendszere5 adatgyűjtés.

A tervezett módosítás vizsgálata 9zempontjából releváns létesítmény a oo4394 tsz._ú felszin
állomás, amelyről az alábbi időponttól állnak rendelkezésre talajvízállás adatok:

. 004394 felszín közell állomás: 2002. Január 1-tő| napjainkig.

Konkrét terv€zési munkák esetén az adott munkához szükséges vízrajzi adatokat
megkeresésre 19azgatóságunk az érvényben lévő közérdekü iaatigényiés szabályt
megfelelóen adatszolgáltatásként biztosítani tudja,

A közérclekű aclatlgénylés rendjére vonatkozó tájékoztató informác|ók
htto:/ilwww.emvizio.hu/Adatszolo/Adatszoloaltatas.asD link alatt érhétök el.

A módosítással érintett terület felszín alatti vízbázis kijelölt hidrogeológiai védőidomát,
nem érinti, illetve felszíni ivóvízbázls kiJelölt védőterületén nincs áJta.-

lgazgatóxigunk nyilvántartása szerint a módosítani kívánt területen érvényes vízjogi
rendelkezó felszini és felszín alatti vízhasználat nincs.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezésl tervéról szóló 2018. évi CX
tÖrvény értelmében "vízminőség-védelmi terület övezeteI a teruletrendezésért felelós mín
rendeletében megállapított. kiemelt térségi területrendezési terv esetében a miniszteri
Valamint a megyei t€rületrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és felszin
vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a vízkivételi múvek, továbbá a
életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelött vizek megóvását szolgáló védelem;latt álló
tartoznak.'

lgrzgatóságunk információJl altpJán Szikszó város közlgazgatásl teriilete:

o érintett a "kiem€lten ézékeny felszín alatti vizminóség védelml terü|€t övezete'által,

o érintett a,Felszíni vizek vízminÖség védelml vizgyűJtő terti]etének övezete" ált8l,

Az ezt bemutató térkép m€gtekinthetó a http://9is.teir-hu/rendezes ba. trt ov e]érésl clmen.

. VÍzgyŰjtŐ-gazdálkodási szemponttlól Szikszó város közigazgatási terúlete a Tisza
belÜl a 2-7 Hernád, Takta tervezési alegységen helyezkednek el. Magyarország felülvizsgáli
évi vízgyűjtó,gazdálkodási terve a 1155/2b16. (ill31.) xorm. niiározattai lett etfosacévi vízgyűjtó-gazdálkodási terve a 1155/2o16. (IlL31.) Korm. határozattal lett elfo
felülvizsgálattal kapcsolatos dokumentációk és az alegységtervek megtalálhatók a www,
honlapon), A településrendezési eszközök modosításánál a2 abban fogltlttk irá

lak

Il5.
(a

.hu

tekintendők.

o Szlkszó Város kiépített ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna hálózattal rendelkezik,
ÜzemeltetŐJe az Északmagyarországi Regionális Vízművek zrt. A keletkezö szennyvizek a
városi szennyviztisztító telepen kerülnek megtisztltásra, a tisztított szennyvíz befojadója a
patak.
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fenti megállapítások alapján a településrendezési eszközök K-8 jelű módosításánál az alábbi
figyelembe kell venni.

A t.rülct beépltérének clófeltétcléül kcl! szsbnl a tcrület vízrcndc:órét ós a
csapedékvizck clvc:ctésénck ! mGgoldását. FclhívJuk . íagyelmct, hogy r Bírronyor_
öntözó-íóc;atornába a terület crapadékvaz€a nem vcrGthctók be.

A közműves ivóvízellátó és szennyvizelvezetö rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 20l 1, évi CClx, törvény előírásait.

A szolgáltatott ivóvíz minöségének ki kell elé9ítenie ,,az ivóvíz minőségi követelményeiről és az
ellenörzés rendjéről szóló" módosított 201/200t, (x, 25.) Kormányrendelet előírásait.

A közcsatornába, felszíni vízfolyásba vezet€tt szennyvizek minóségének ki kell elá;ítenie a
vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairól szóló 28l2OO4. (XlI. 25.) KVVM rendelet előírásait. Szükség esetén gondoskodni kell
az ipari Jellegú szennyvizek megfeleló fokú elótisztításáról.

Az Újonnan kialakításra kerüló és más szennyvíz rácsatlakozás nélküli ingatlanok esetében,
amennyiben műszakilag lehetséges, a meglévó közmühólózatra történó csatlakozást blztosítani
kell.

A vizgazdálkodásról szóló 1995. évl LVII. törvény 3.§ (2) bekezdése szerint vízügyi igtzgatási
szervként a vízügyi igazgatóságok látJák el az állami tulajdonban lévő vizek és vizi|étesítmények, a
fel§zín a|atti vlzek vlztartó képzödményeinek és a fe|színi vizek medreinek vagyonkezelését. A
72l1996. (V.22.) Korm. rendelet a|apJán valamennyl vízhasználat, vízimunka, vízilétesítmény
esetén - elvi vízjogi és fennmaradási engedélynél az erre irányuló kérelemnél, vízhasználat önálló
engedélyezése esetén a vízjogi üzemeltetési engedély iránti kérelemnél, különben a vlzJogi
lét€sÍtési engedély iránti kére|emnél - a vizügyi igazgatóság vízügyi objektumazonosítási
nyilatkozatát a vizügyi hatóság felé be kell nyúJtani, Mlndezek értelmében a vizjogi
engedé|yköteles vízhaszná|atok, vízimunkák és vízilétesitmények esetében Igaz9atósá9unk
obJektumazonosítási nyilatkozatát és/vagy vagyonkezelői hozzájárulását meg kell kérnl.

- többek között tekintettel a 314/2012. (xI.8,) Korm. rendelt 37. § (4) bb)
foglaltakra - az e[árás további szakaszaiban is részt kíván venni.

a településrendezési eszközök móctosított példányát lgazgatóságunk részére vé|ernlnyezés
elektronikus formában me9küldeni szíveskedjenek,



Ezúton tájékoztatjuk, hogy az ,,egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról" szóló 2/
(1.11,) Korm, rendelet 3. számú melléklet "Il. Nem országos hatáskörű szerv által kldolgozott
illetve program esetén" c. pontjában a környezet védelméért felelős szervek között öz orsz,gos
FŐigazgatóság vagy a vízügyi igazgatóságok nincsenek feltüntetve, ezért a környezeti vizsgáTat
követelménye ügyében illetékesség hiányában nyilatkozatot nem tudunk adni.

üdvözlettel;

2.
3.
1.
5.
6.
7.

cimzett salkszó várot Önlomónyzata(m.2.lar3rilrro.hu - ti
ovF - ors|ógos vízügyi Föoaso.t&.ig
EMVIZIG Arvizvéóelmi é Folyóglzőltoírósi osrtály Helyb.ír
Él.tvlzlc vírGndcz8i é§ öntözési osztóly - Hclybcn
ÉHVtzIG vizíljri és M6ttáíi osttály . Heiybcn
EHVlzlG WGo Vi2|törmú csoport - HelYbcn
ÉilVlzIG vizvéd.lmr s Víz9yúJtógazdólkodá9 osziály - tl€lYb.n
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Ügyiratszám: BO/NEF/1 975-Z2O2O, Túígy; Szikszó Város T€lep0lésrendezó3i
E9zkozei K_8 Jelo módo§ltásával összef099ó -
9lözet6s tájékoztrrtás ós kömyez€ti vizsgálat
sz0kségessége tárgyában adolt
köz69é9z8égOgyi vólemény

Hlvatkozási szám : szh217 -2n020.
Melléklel: -

-,,r,:

Ügyhtózó: Snsllcnpo€€r Tünde
Telelon: (38 46) 354611/í06. mellék

Sváb Antrt, Potglmelter Úr rórzórc
Salkezó Vlrol Önlormlnyzrta
SzlXtzó
}Glvin tér 1.

3800

Elektroniku§an: tit*ereDszikszo.hu

Tlsztclt Polgármcrtcr Úrt

Szlkzó Vároc Telep0lésrendezési Eszközeinek K€ jel0 módo§ításával ö§szefgggó - elözete§
tájÓkoztatás é§ környozeti vizsgálat §zük§éges§ége - tárgyában az Bgyes teryek, illelve programok
kÖmytzeti vizsgálatáól szÓló 22005. (1.11.) Korín. rendelet (9 továbbhkban..2noo5. Réndel€t) 4. §
(2) bekezése továbM a tolep0lésfejlo§ztési koncepcióól, az integrált telepü[é§íejle§áfui stratégiáól
é§ a El€polésrendezé§l eszközökól, velámint egye§ telop0lésrendezéei 8ejálo8 jogint€ményekröl
szóló 31420í2. (xl. 8.) Korm. rendel€t (a továbblekban: 314l'12012. Rendelet) 42, § (4) bek. a) pontja,
\ralaminl 9, melléklét 1 1 , pontia által biáosltott i€köröm alepján az alábbi állásfoglalást adom,

K.8 Jclo TRE módooítác í. rámú módogítara:

szlkszó Váro§ téí§€i közl€kodó§l kepcsolstainak íel0lvizsgálatával é§ gazdaságfejle3ztési ter{rbt
kijelÖlésével indokolt a heÉlyo§ tclcp0lésszerkezcti terv kórforgalmú caomópont kömyéki rfi., Glp
teroleteire vonatkcó elöírásainak blolvizsgálata,
Szlklzó Várcr Önkormlnyatr r várct déll lp.ít r0tatón lóvó köíorgelml cromóponttól dálrc
Íakv6, beíclchtól kööcn Órdekclt loí{llot n a 026123 hotyrr|zl rzímrl lngatlrnl ó. körny.2.tát r
12no2o,|v.27,| cámll hrtlrozrtlbrn klcmelt íeJlotáó.l toí{ll6ttó nyllvánltotb.
A Telepolésr€ndezési terv módo§ításának céla egy olyan területhasználal és szabályozás
kidolgozása, mely llleszkedik az lpari Park támogatási szezódésében megíogalmazott élokhoz é§
teíül€t folha§ználá§ához, melyre az Önkormányzat, íorrásokat ny€rt, miszerint a már khlakult
logisákai bázis Íolytatásaként az ipaíter0leten bel0l egy központ Jöijön léhe, ahol 8 leNezett
koníeícncia kózDont és kiszoloáló b€ruházá§ai megvsló6lthatók.
A korábbl K-7 Jel0 TRE módosítá§ során a 3, számú oí§zágos íótjtvonal nyugati oldali gz6bályozá§i
széles§éget a ÍÓÚt tengelyétól §zámltotl 20 méleóen kerolt m€állapltásra, az igazgatási ha6rlól a
beneruleti h8táíig. Ez a szekasz érinti a Jólenleg módosítás alá vont leól€tet ós alapul szolgál.

|'|ápogÉcsógúgyi Fóczlálv
3sp i/r§bb. lvbggr€sats u, t 2 Tel6íql: (36-46} 35a 6 l 1 Fü: (!x}_4o 358 060
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A K€ j€l§ módosltással
edódó kömyezeti hatá§
méglté|ni. A fejlesáéeek

A támvl módolitáshoz i 2raD5. Rcndotoi

éíintett fujle§ztési teruldek lckintetóben leív.zett b€ruházá§ok kapcsán
jclentó§égét csak a tárgyi megkereoési dokumentáció alapján tudlam
által áíintett terírlet€k kömyezethasználatából erpdö kömvezet€s humán

kiterjedó jelentös v6szélyeáeté§ nem várható.

toloo0lós€oó§z5óoüovro klteí|ed6en n6m t rtom 3zOksáoosnek.

Amennyiben a kömyezeti vizsgáht leblytat&8 mollett döntgnék, r]gy pri§sÉb!.rLugbgz fille2S5, R€Melet 4. számú mellókle€ben íbolalt általános tartalml kövelelmánvek eleru6i mnüaival
eoYetéílek,

Felhlvom rdvcs flgyelmét, hogy l módocttásgr] ó.lntott toíOlet k ..!tóbon vtsrgálnl
.r0k'Óeo3, hogy az Ésrak+nagyarorsági vízogyi lg€zgatóság kezeté§ében Évö vízlótesítmény,
vlzblYát n€m ffnli, továbbá a ncvczett ing€üeí}ok nagyvlzi merlerrel nem órintettek éo belvízzel sem
veszályezletettek va]amint Íelszín alaüi vízbázie kii.{ölt hidrogeológial vódóidomát, vé<róterolgtét nem
érinti, illotve febzíni ivóvlzbázi§ kijetfi vódóbrületén nincs rajta.

Amcnnlbn . t íYEÓ3l terÜtetek hóvhbtzlr hldroglo|ógbl v&tóterolrtrt órlntlncl a
kÖmy€zcti t}atásviz€álati Ós az egységes kömy€zethasználeti engedéltEzésl erárá§íól 8zótó
314/2006, (Xl1.2§.) Korm. rendelol alá 3sö tevókeny§égek eeetéb€n -.E oea.s.ae6gyl hetlrórrdrct
bcterihetóolel órdokóbon, yshmlnt a ícbzln aletd vLclt, vhMebot vódcbm órdelóben - ez
0z.m8.]ű műk6dót lrözbgnl klboccatbok egyeitlleg vtstgltrndók.

A bítilEtÍendezÉ§i bnDk ké§zresánek § gkarnelnd( kidtászíb 8zabálvnn*üúl sólö qi2019. M.
14.1 tfvli lerrdclí e6lrágai bkinbÉbon:

Vhninócóg.vódclml b.{llct öycrclött voneütcóen:
5, § (1) A vlzminÖség-vrtdo}ni bíü|et óvézeében k9btk€z6ü saennyvlz Crvezolböl 6íténö

kiv.zoté3éról és az övezeten klvül kclctkczgtt szcnnyvizek órezctbo üÉnö bcvczoté§§ő, illctye a
szennYvlz Övezaten bel0|i kezelésénck blÉblció a m€gy6 tcrll|.b6íd€z§i bívóben íoíld€R.zni
ktll.

(2) A vlzmirrÖcég*ádelmi teí0lot övezotébe taítozó blepohÉs€* telepglttsrandezási esztöz6ipk
kásal!Ósc során ki kell j9lölni a vlzvédelemmd §inteti broleioket A kijdóat vlar&€bmmol éíinteü
tera]let€lüo vonatkozó ogyedi szaMlyokat a helyi építósi szabályzaöan kgll m€álbpliani.

Negyvhl mlder övezetóre Yon tkozó.n:
6. § (1 ) A nagyvízi medeí ör€z€táben úJ b€éplté§íé seánt tefitlet nem Jslölhetö ka.

}.láp{É§z§áoúgyiFóMA,
35O Lr§bb. iJbgg}É§*l u, r 2-, T€!Ét-i3&€ s§a ot t Fa(, tr§lo 3§8 60
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(2) A nagyvlzi meder övezetében a településrendezési eszközökben, a iqgszeíiien kij€lölt
beéPlté§re szánl tör0leten a helyi éplté§i szabálr.atnak megfelelóen, a vlzogyi igazgaiási szerv
hozzáJárulá§ávaI lehet építési tevékenységei íolytatni.

(3) A tel6p0lésrendezé§i eszköz módosllása éselén a vtzügyi igazgalási szerv egyetérlésével leh€t
új beépítégré 3zánt ter0letet küelölni.

A tcrvrzárl tcr{llotrn meovllóruló bcruházlr lrocán lu rllbbl olóláoot betrrócln hlvom ícl
rrívet ílqyclmót;
Fontoo szempont kell, hogy legyen a talaljal, a szennyvizekkel, vessély€§ hullsdékokksl kap6ol8tos
valamint az embgrl haszíÉlatra szo€áló íelszlni vhek védelmére von8tkozó közrgás8€ogyi
kÖvetelmányek betartága, A teí\€zéoi övezelben végbemenó fajlesztósek, 8 íclBzín a|atti vhek jó
álhpotát, a íOk tanl köE€get nem vaszályeztetheti, környezet3zennyezé8t nem ok@hst

A bBteni közeo § a í6bzln alaül vizek állaootát érin6 tevékenrcéoek takintetóben a íelszln abtü
vtsék védolme val8minl €z €oY€3 védóidoírrokban. v€ótorubiekén véo.2hctó tcvékenvséoek
kaocgán b€ kcll taítini a bbztn alettl vizek védelmáröl saóló 2l9/20M. Ml. 2í.) l(oím, ígndgl€t á§ 8
vlzbázbok, Évlati vÍzMzisok, valamint fuóvlztllátá§l 3zol9áló vlzi-léto§ítmónyek vódelméröl szóló
12Ul§7. (Vll. 18,) Korm. íend€let alábbi el{ilrásail:

. a bbzln alatti vizck védelmélöl szóló 21912004. (Vll. 21.) Koím, rendelet E, § c) poí,üa
órlelmébcn Á febzín alatti vizek p állapotának blztosíÉsa érdekében tgvékenytég caek úOy
vég€zhetÓ, hogy hoosztl lávon §e vé§zólyezte6se a í6l§zln elatll viz9k Jó állapotát, e
k{ríny€soti élkiülzásck le0€60bsét.'

. A vódÜdormal, a védóterolettel, a vódósáwal érintett ing8ilenok használatlr é§ a vadelem
édekében sz0kséges hgszrálaü koítátozások tekintetében e vízMzbok, távlaü vlzbázisok
vabmlnt al ivóvlz8lláÉ8t 3zolgáló vlzilétcaftnóny.k vü€lméól só|ó 12311907. Ml. 1s.)
Kom, r€nd€l€l 10. §.a éítolmében . Az egye§ vódóacloínokban, védót3rgleteken olyan
léÉkénr!ép vÖgezhettl, amsly 9 kitemclóg elóti álló \€gy a már kttcrmelt vlz mlnóságét,
ínennybégét valamint s vlzkltermelési bl}€matot nem veo:élyeáeti. A t4. § (í) 6z6rint Á
védÖdqnok, vÓdótcrühbk ó§ véóövczét k PényboléteEnól az 5. sámú melldrletben
fogleltakat kGll ftgyelémbe vcnni.'

Hulledék k6zqlé§ §EémDontiából:
r A munkabrolcbken kópzödÓ, ko|tlnbözó tlpt§ú hull8dékok szeleküv oyúJtéséól, wbmint

azok rendezeree cbzállÍtásáról minden €§€tb€n gondoskodni kcll. Kommunális hulladák
gy0jtráge az épltési munkálatok §orán áíl konténerckbe kcll, hogy töítén1en, A bvékenysóg
corán Íclhe§ználl vegyi anyegokra. készltményekre vonatkozóan gondoskodnl kcll a krlmiai
blzton§ágl elólrá§ok b€taít&áól.

A vaszélyes veoü anvaookra óa kégzl8nánrokre ronatkozógn:

' a veszélye§ anyagokkal, k§zítnénylkkel való tlvékenység Eorán gondoskodni kell a kémial
tütonságól 3Eóló 2000. évi )0(V. töÍvény ó§ a veaélyes anyagokkal é§ e \rB§üólye§
készÍtményckkcl kapc§olatos €y€§ eiárások, illetve tevékeny§ég€k í&zleb§ azaMlyalról
82óló tl42000. (xll. 27.) EOM, Énd€lct eltllráseinak betartásáról.

A kelelkezó vcszólws hulladákok ov0itósére. kezelósére vonelkozóan:

' a Y€§záyo§ hulladékksl k8p6olato§ tevék€nységek végzé§én€k feltételelröl §2óló 2252o.t§.
(Vl1.7.) Kom. rendglet 3. §_a szerint.

N4p6o&t$sr9yi F,5o6aá}
§O Nslot. Maggy§ts u, 12. T*loíT €6{q 35a 61r FBx: (36-46D 358 060
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zaivédelmi szemoontból:

' KÓrnYezeti zaj vonatkozásában s lakossá9 körében negativ hatás§el ielenlkezhet a zaj és
íezgés okozta hatás melyek e§etében a zaj- és rezgésvédelem §z€mpontjait a
ter0letrendezés és fejlesztés, va|amint a kózlekedés terv€zés alkalmával szem ebtt kell
taítani. KÖmvezeÜ zai Vonatkozásában iavasoliuk az épltési §zabálruatban, a lak§ é§ a
beépltésre szánt teruletek lakózónáinál a zajexpozlcióval járó tevékony§égek korlátozáaának
elÓÍrását. A fent Írtak mellett be kell t]artani a zejtó| véd€tt loíOletekon .a kórnyezeti zaj- ás
rezgésterhelé§i hatáíértókek m69állaPításáról' szóló 2712008, (xl1.3.) KvVM_EOM ogy0tte§
rendebt J. számú melléklete által t]artalmazott zajrorrások zajterheÉsi határértékeit is.

Amennyiben olyan t€vékenység Végzé§e vagy léie§Ítmény kiahkltása t€ívezott, mely a 314x2005^ (Xll.
26.) rbím. í6ndel6t '|-3. §zámú mellékletoiben nevesllett, akkor a r€ndel€l 1 § (3) bekezdéséb€n
Íoglaltak az irányadósk, A körnv9zetvódelmi enoedélvazési gliárá§ban az éljáíó hatóság a köíny6z6l-
€gé§z§égogyi és humán+gészség0gyi kockázátok, valamint a k(,zegész§égügyi kövgtelmények
tekint€tób€n, továbbá 

" h"tóráoi éoltó.i. 
"no"détu".ó"i 

é. h"onáhtb""ét"li 
"liá.á" 

.o.án 
"kóze9é6aség09yi feltótelek telie§olésére von8tkoóan megedja elólrá§ait közca&z!ágogyi

vakvéleményében.

A kÖmvezotállamt miíÉséoÓnek foil€sztésé során táínooatom azon elképz€ló§ekot, íít€ly toívezési
torülct é3ctében erösítani klvánja a kömyrzoi védolmét, a tGchnol€bi íojlész€§okot a
kÖmyezttminóság javltá§e érdekében. Célul titá ki a kllmavédglem bjlesztósét, a megúiuló
onergiabírá§ok jövóboni §zoígalmaá§át valaminl az 8ltematív enepiaforrások h8sználalának
elteíjésaó§ét i§.

szik§zó Váío§ tol€pü§srond€zó§i €§zközoinek K-8 iglü módooltásával o36z6íiiggó _ elózet §
Éjékozültá§ é§ kömyozoti vizsgáht §zok§a8ossóge - tá€yában k(Eeg§zs€ogyi, komy€zet-
ogészsógogyi EzBmpontból tovab óGzDvátclt ncm t3!z.k,

Mi§kolc, 2020. Jrlllus . 1 }.

Tisztelettel:

Bélyegzó ff]ljfi?ilift;
BAZMKH ff},l,,,:;:fl",

1.1óp69ósr§á9ügri Fóo€ááay
35301vBob. iégoí6al8 u, 12, TgHm @6-aq §r ot t fu; @{o osg m

Á*.
\{§\.:,\_-\

r\'\*§-

.''{i

;ir.,, _ |

Eruin kormánymegblzott



Surszg ru 1a loro, O l ,16 t ll . l{tv. KFDu1l5

róVÁR()§
lV^],AtA

tl^|(jzÁ\l ll^I(l\^(;l [()( )\1IAl \

lktatószám: BP/0801/00275€2020,
Ügyintézó: Gátay Zoltán
Telefonszám: +36 ,l 815 9687
Tárgy, Szikszó város településrendezési

eszközeinek módosítása

Ez a l6vál kiárde oloktíoniku§ űon kcr{il mcoküldésro (KRID: 359532195ll

Tlrztolt Polgórmrrtrr Úrt

Szkszó várog lolopüklsrend€zé§i esztözoinek módosltásával kapcsolalos szl1217-2no2o. számú,
2Ü20. jtilius 14én keil ín€kore3ás&c á közlck€dósi igszgstáEi íel€datokkal ttsszeítiggó hd&ógi
feladaiokst elláó szerve* kije|tilósáról 3zóló 382016, (Xll. 2.) Noím. rend€l€i al4ián az a6bbi
t4ókoztdá§t edom.

A telep{ilé§Íqbsáési koncepcióó, az intégrán bhpüÉsfejlesáéti stratégiáról ó§ a tol€pü}éErondozé§i
eszkÖzÖttÖ, Wlamiíú egyos telepolésrendezáei saiátoo jogintézmény€tíű szóló 314/20í2. (xl. 6.) Koírn.
rendelel 9. melléilet í2. porrlja széíint Bud.p€sl Föv&6 Komárrylrirratala gyo6fo€alíni ut61 köEúti
határáke{ihelyet, §zintb€li kóztiti-rlasli{i ájáót éíintó településrerrdezési eszköz es€(ób€n vesz ré3á a
vél€ínány€zési oljárásban.

Tájékoztstoín továbM, hogy az egyce terve*, illetw plogramok köm}€zeti viz§gá|8táíól ezöló 2120É,
(l. Í1,) Korm. rendelel 4 § (2) bek.zdó§e, illelve annak 3, sámú melÉklete a t€rv, ill€tve píogílm
még\€lósítá§a 3orán váíható kalíny€zoti hatás jelentóségének eldörrtége kérdésében a Br,dapest
FÖváÍos Kormánytrivabla oBuágo§ Xöztifi é§ Haióási H8tó§á9i Fóosáály részére közremükódési
h6tá§köíi nem álleplt meg,

Fentiekr6 tekint€tlel, a terülcÉrendezési €szközekrok módosításával kapcsolatban, hatátkü hiányában
&zíeváeli neíír te§zek. Az cljárá§ iovábbi szakasában nem kírránok íásá vonni.

Budapst, - dátum a digilális alálrás szaint

Tisáel€ttel:

dí, sára Botond
kormánymegbizott nevében és megbíásából:

Bognár Géza
oaáálplezetó

Gyo.dorg.lml Útitgyt orztly
1 t38 Budapest. Váci ű t88, - 1387 Budapc§t PÍ,: íoo7 - Íeleíon: +3€i (l) 47,t_177o - Fár: +36 (1) 331_9917

XRID: 6452,10704 - E_mail: uto@bfth gov hu - Honlsp: M kormanyhivatal hu
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Sváb Antal rir,
Szikszó Város Polgármestere
részére
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MlNlszTÍRttrM
HAJózÁsl HAT,ÓSÁGl

lárgy:

lktatószám:
Ügyintéző:
Telefon:
Email:

Szikszó Város telepri lésrendezési
eszközeinek módosításával
kapcsolatos eljárás

HHF/ó3388_1/2020_ITM
Bacher Károly
+36 l 4741-742
karoly.bacher@itm gov.hu

Szikszó Város településrendezési eszközeinek módositása tárgyában, az Innovációs r

Technológiai Minisztériumhoz érkezell SZll2l'1-2l2O20 számú megleresésével kapcsolatban

A. közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósígi feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 382/2016. (xlt, 2,) Korm. iéndelet 8. § (2) 20. pontja atapján a
telePúlésfejlesztési koncepció, az integrált településfejleszté§i $áégia és a ielepilésrenáezési
eszközök víziúttal érintett település e§etében történő e8yeztetésl eljárásaivál
ügyekben a közlekedé§ért felelős minisaer jár el,

prof Dr. palkovics László innovációért és technológiáért feleIós minisaer nevébenmegbizásából: 
/V
v/ \--

Tisztelt Polgárnrester Úr!

hajóási hatóság az alábbiakról n),ilatkozik.

Bellyei Csaba
ftlosáályvezető

íl38 Bud8Pes{. váci út l88., Pct.cim: 101 1 B(dep$l, Fö ub.4+5o, Tcleíon: (+36 í) 815 9&16

Szikszó Város a hujóztistct alkalmas, illetőleg hajcizúsr<l ttlkalma,ssa tehelő lermé.szetes és
nte.slersége,s .fclszíni yize* vi;itittit nl,ilvcinitásáról szóki l'tl2O02 (lll 7 ) KöviM rendelet
szerint, viziűttá nyilvánitott Vizterulettel nem érintett település, ezér1 a lelePiilésfe.ileszlési
koncePcióról, az integrdlt telepiilésfejlesztési straíégiaról és a telepiilésremlezési es;iözökről,
valuntint elp,'es talepiilésretnlezé.li .sttjcilos .itlgitttéznútryvkről szóli 3l412012. (XL 8,) Kornl,
rendelet alapján, a kezdeményezett eljárásban a hnjózási hatósíg hatáskörret nem
rendelkezik, igy abban nem vesz részt

Kérem a fentiek szíves elfogadását,

Budapesl, 2020 július l 7

Tisztelettel:

l\.q
ao
6
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Tárgy; Elózetes tájékoztatás és adatszlrlgáltatás településrendezési
eszközök készítéséhez

Szikszó

Tltztelt Polgármester Úrl

^ 
3Z1217,212020 ügyiratszámú megkeresésére Szikszó Város településrendezési

eszközeinek készitése tárgyában az alábbiakról tá.iékoztatom:

1. Az adott t€rÜletre vonatkozólag különö§ követelményeket, a településrendezési eszközök
tartalmi kÖvetelményeivel kapcsolalo§ különös elvárásokat és az adott lerúletet érintö
ágazali elhatározást nem fogalmazok meg.

2. A rendezési Íeladat ellátásához szükséges adalot nem tarlok indokoltnak szolgáltatni.
3, §zikszó Város az állami élú légiközlekedés tekintetében lfuiközlekedéssel közve1enül

nem érintett, tekintetlel arra, hogy az adott terület 8z állami repülések éljára §zolgáló
íePÜlÖterek (beleértve a közös felhasználású repülötereket i§) vagy azállami célrl repülés
biáonságát szolgáló földi berendezések biáonsági övezetén kívgl van, és hogy az adotl
terület az állami repülések éljára szolgáló repülóterek telekhatárától mért 15 kilométernél
nagyobb lávolságban van.
p,tr, érintett tertilet ugyanakkor az állami élú lfuiközlekedós tekintetében
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes - így különösen a
beéPÍtésre szánl ter0leten a 100 méternél, beépítésre nem szánt terülelen az 50 méternél
magasabb - éPlimények az állami él(i légiközlekedé§ biaonságát veszélyeztethetik. Az
ilYen éPÍtmények állami élú lé9iközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi ható§ágaz éPÍtménYek éPÍté§ügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott
szakhatóságként viz§gálja.

4. Az eljárás további szakaszaiban nem kivánok részt venni,

Tájékoáalom Polgármester ural, hogy elózetes tájékoztatásomal és adatszolgáltatásomat a
településfejlesztési koncepcból, az integÉlt tetepülésíejtesztési stratégiáó! é§ a
telepÜlésr€ndezési eszkÖzökól, valamint egyes tclepütésrandezési sajátos jogintézményekúl szóló
3142012. (Xl- 8.) Kom. randelet (a továbbiakban: Kormányrendelel) 37. 5 61 uerezaésére és g
melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára íigyelemmel, a katonai
szóló 39?2O16. (Xll. 5.) Korm. rcndetet 1. §-ban illFesség i ter$l|Nó eüárva adtlam
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Tájékoztatom lisztelt polgármester urat, hogy elözere§ t'ékoaatásom
;iifrij::§r"T":n,Tujur."-i"-Ö,.",i5o 9 melléklete táblázatának 20, sormeghatáro'ott honvédelemérl 

. felelós 
'inl;;;;:.. il'":.,,§1i;TjÍÍr§ítájékoztatá§ának vagy adatszolgáltatásának,

Budapest, időbélyeg szerint

Tisztelettel:

Dr, Benkó Tlbor
honvédelmi minisáer

nevében és megbízásából:

Halászné dr. Tóth Alexandra ezredeg
fóosáályvezetó

Készult] 2 példányban
Egy példány: í lap
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lktratószám : BOl 3Ol 31 2-212020
Ü9yintézö. Zsámbok Gabriella
Teleíon: 46/502-054
e-mail. utugy. miskolc@borsod.gov, hu

Szlkszól Közös Önkormányzati Hlvatal

3800 Szikszó
Kálvin tár 1.

BoRsoD_AB^úJ_Zrv plÉt t N4 EGyEl
KonuÁNyt-llvATAL

Tárgy: TER véleményezés

szikszó Város lelep0lésrendezésének K-8 jel0
elózetes módosítása

Tiszt€lt cím!

.,. ,fl!2#,:1
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2020. iúlius 14-én érkezett tárgyra vonatkozó településrendezési e§zközök módosítására az alábbi vé_
leményt adom

Az elózetes tájékoztatóban leírtak szerint a város déli részén kialakltott iparterületet érlnti a rendezési
terV.

Az érinlett 026/23 hrsz.-rj ingatlan éítékesítése indollolja ezt a |épést, ahol az érdekelt fél a HELL cég_
csoport, mely terJeszkedési - böVítési céllal vásárolná meg a t6rül€tet.

Csak abban az esetben kell az útügyi hatóságtól épliési engedélyt kérni, ha teljes0lnek a feltételek a
9312012, (V. 10.) Korm, rendelet 4. § alapján,

Miskolc, 2020, július 17.

Demeler Ervin
kormánymegbízott nevéb6n é§ megblzá§ából

Kapja.
- címzett e-mail: muszak@szikszo,hu
- irattár
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BoRsoD_ABAúI]ZEMILÉN MEGvEI
KORMÁNYHlVATAL

lktatósám : BO l25 l 00282-612020
Ügyintézó: Négyesi Zsoli/Szalacsi Klára
Telelon: 461508-927

E-mail: epitesugy@borsod,gov.hu

Tárgy: Szikszó város
eszközeinek három résaerületet érintó,
eljárási rend szerint töílénó módosítási ügye
9lózotes adatszolgáltatás
H ivatkozási szárm; SZJ 1 217 -2l2O2O
Mollék!et: digitális adatszolgáltatás (tömörített íájl)

Szikszó Város Önkormányzala
sváb Antal
polgármester

Szikszó
Kálvin tér 1.

3800

Tisztelt Polgármester Úrl

SZ1217,U2O2O. sámú megkeresésére hivatkoással, a telepúlésfejlesáési koncepcióról, az
telepüÉsfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökröl, valamint €yes
sajátos iogintézményekröl szóló 3'l4l2O12.(X1.8.) Korm. rende|et 42 § (5) bekezdés értelmében az
elózetes adatszolgáltatá§t nyújtom:

A kömyezeti vizsgálattal összefüggó eljárásban az egye§ tervek, illewe programok
vizsgálatáól szóló Z2OO5. (l. í'l.) Korm. rendelet 3. melléklelben foglaltak alapján a kulturális ör
(mÜemlékvédelem és régészel) védelmére kilerjedöen Buclapest Föváros Kormányhivatiala vesz
abban a Boí§od-Abaúj-zemplén Megyei Kormányfiivatal, mint l. íokri öókségvédelmi
haÉslönol nBm rGndelkezik.

A hivatkozott sámú megkeresésben f€laltak §zerinl a változtátás a telepüÉ§ egy, az
Tilékoz7atá§ és Adatkéó§ Terwn .tú-1' rllú tediletként meghsÉíuzoü toílilebt éíint, az alábtí íÉdon:

r Az M-Í. jelÜ módo§Ítá§ §zerint a ínegjelölt tgl€ktöínbón b9lüü - jelenleg hatályos h€lyi
szabályozás szerinti - Gip/1,l övezehő! a ttimb<in belüli 026/23 hsz.-ú irrgaüan épíÉsi
övezete vt.n.8. övezeue módosul. A módosítás óoszhangban van a tebpülé§ fnon.
(V-27.) számú határozatában foglaltakkal, mely szerint a kérdéses ingaüant és

Épilé§ügyi ós Öíü§b,ódoini Fóoszlaly
öü§g,Édetni osaáy

,1{al i/li*í#, FMkó.7i l l 1'l Táhkn. í,*ó61 6rn q27

I



kiemelt íejlesáési területté nyilvánítottja. A teNezett szabályoás a jelenleg hatályo§

szabályoási tervi e|óírásaival szemben az ingatlan beépítési mórtékének ,107o-kal való
megnövelését (max. 600Á), valemint a helyi építési szabályzat szerinti releptjlésközponű
vegyes építési övezetnek m€íeleltethetó építmények elhelyezésére ad lehetöséget.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatat Épitésügyi é§ Örökségvédelmi Föosztály
Öókségvédelmi osáálya a K-7 jelű Településrendezési terv nródositása során Bo/25l00282-2t2o2o.
iktatószámon öíökségvédelmi hatástanulmány készitését líta elö.

lll leIíi módosltásl ter0leí:

Tájékoáatom, hogy a módosítással érintett §izikszó 026i23 hrsz.-ú teN€zési terüloten az
öóksfuvédelmi hatástanulmány szerini: ,...nem keruft elő olyan régészeti jelenség, lelőhely, amelynek
megléte az adott helyrajzi számon akadályozná a kjamaft hjlesztési területként való kezelést, a
rendezési te.y módosltását. Fentiek alapján a s;zikszó 02d23 hrsz.-(t terúlet övezeti öeso/o/á§a

módosításának, a kiemelt hjlesztési terület kialalttásának régészeti oldalól nem látjuk ma ismeft
akadályát,'

A beruházó HElL-égc§opoít a közeüövóben a Szikszó 026l'23 hrsz.-ú ingatlanon koníerencia lózpont
megvalósitását t€rvezi. Az épül€tek, parkolók, a közművek és bekötóutak építése íöldmunkával járó

tevékenysfuek, melyek veszélyeztethetik a terulet régészeti lelöhelyeit, ugyanakkor a beruháás
költsfuei várhatóan meghaladják az 500 millió forintos értékhatárt.

Felhívom a íigyelmet, hogy a kulturális öókség védelméól szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 7. § 20.
pontja értelmében a bíuttó 500 mitlió forintoc értékhatárt meghaladó teljes bekerülési költség{l, a
Nemzeti lnfrastruktúra Fejlesáö Zrt. által keze]t, a védmű-, töltés- és a 2500 hektár alapteületet
meghaladó árapaszt& vagy árapasztó tározöépítés, vagy azon közérdekű élú, földmunkával jáó
beruháár, amelynek megvalósítása érdekében a kisajáiításól szóló törvény szerint kisajátítást
végeáek, nagyberuházásnak mlnósül. Ezekben az esétekben a Kötv.23lC. § (,l) b€kézdése
értelmében a beruházónak a teljes beruházási teíül€ire \onatkozóan elózetes régészeti dokumentációt
kell készíttetnie, amelyet majd a ftildmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon elsó
hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelnie, amelyben az öröksfuvédelmi
ható§ág eljár, vagy szakhatóságként, vagy a szakkérdés vizsgálalával közremúködik.

A Kötv. 23lC. § (3) bekezdése, valamint a Kr. 3. § (3) bekezdése alagján az ERD-I a beruházóval kötött

irásbeli szezödés alapján a Várkapitányság lntegrált Teriiletfejlesáési Központ Nonprofit Zrt. (1 1í3
Budapest, Daróci út 3., tel,: 06-1-430-6000) készíti el.

A teljes bekerülési költség vonetkoásában a Kötv. 23/F. § (4) bekezdése irányadó, amelynek
értelmében a nagyberuhááshoz kapcsolódó rfuészeti feltárással összéfiiggó rendelkezések
alkalmaásában - tekintet nélkül a nagyberuházás szakaszolására - a beruházás teljes bekerülési
költsfue a számvitelröl szóló 2000, évi C. törvény 47-51. §-ában m€határozott tételek tervezetl
össz€e.



Örökségvédelmi hatástanulmány a Kötv. 23/c. § (2) bekezdés alapján elózetes
dokumeniációhoz blhasználható.

Tekintettel arra, hogy Szikszó város déli ipari parkja a beruházások kiemelt énerubte, ezért

rögzítő kikötések közótt történó szerepeltetését.

Kérem, hogy a tervezet Összeállítása során fentiek figyelembe Vételével szíveskedjenek eljámi.

A rfuészeti lelóhelYek és a műemlékileg védett ingatlanok közhiteles hetósági nyilvántartása
szerint a telePÜlés teruletén ismert, védelemmel érintett ingatlanokra vonatkozó, a Borsod_,
ZemPlén MegYei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Föosáály öÉkségvédelmi osáá
által hozzáférhető adatállományt, kérésének megfelelóen, elektronikus formában küldöm m€
svab.antal@szikszo.hu e-mail-címre,

Miskolc, 2020. július 20.

Demebr Eryin
kormányrrgbizott

nevóben és megblásából:

orbán zruzeanne
filoozlályvezáó

A 80/25100282-612020 iktatószámú levelet kapja:
1. Címzett

svab. anüal@szikszo, hU

2. lrattár

*r áffi.ffostr*,*

- hivatali kapun

- e-malb€n (melléklettel)
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lktalószám, 19059/2020

Úgyintézö NagyHajnalka

§váb Antal
polgárm§tor úr
íészére
Szlkcró Város Ön}ormányzata

Szikszó
Kálvin tér 1
3800

Tbztolt Polgatmsrtar Úrt

Hivalkozotl számon, szikszó településíendezési eszközelnek K-8 jelü módo§itása tárgyában megküldötl
dokumentációt földvédelmi §zempontból megvizsgáltam, és a településfe,|lesztési koncepcióról, az
int€rált telepüÉsíejlé§zté§i stíatégiáról é§ a településíendezé§i eszközökröl, valaminl ogye§
lel€p0lésrendezé§i sajálos ioginlézményekról szóló 3142012 (xl. 8.) Korm, rsndelei 42. § (5)
bekezdésben biztosított jogköíöm alap,ián az alábbi szakmai Véleményt adom:

A telepÜÉsréndBzési e§zközók véleményezé§ére a teímöíöld védelméíól §zóló 2oo7, éVi cxxlx. tóNény
(a továbbiakban: TM.) tartalma,,a az irányadó íöbvódelmi rendelkezéseket,

A TM.6/8. § (Í) bekezdé§€ éíl€lmébon az ingatlanügyi hatöságnak a termöföld védehének
érvényesítéso érdekében éNényre kell juttatnia, hogy a b€építésre sánl terubtek küelölé§€ lehetóség
szeíint a gyengébb minÖségú l€rmöíöld€ken, a lehetö legki§sbb méítékú termöíöld igényb€véleÉvel
iÖrténjen A vélemény kialakltá§a során figyelemmel ketl lenni továbbá aíra, h€y az egyezteté§i eljárá§
tárgyát képezó fókrészl€tekkel gzom§zádos termöíöldek megfeleló meztgazdásági haszno§ítását a2
öveleti álsoíolás szoíinti i€ruletíolhasználás ne akadályozza.

A Tfvt, ÜB. § (2) bekezdése szerinl az €gyezt€tési eljárásban az ingatlanügyi hatö9á9n8k - a (3)
bekezdésben m€határozott esst kivét€Évol - kifogást kell emelni, ha a telepglésíendezési eszköz
készltése, vagy módosítás8 a|apján küelölt beépltésí€ §záni ter0letek több§égéb€n átlagosnál jobb
minÖségÜ terínófÖldeket érint€n6k, és a beépitésre szánt terú|et övezeü besorolásának megíóleló,
terÜletfulha§ználásra hasonló kóíülményok és feltételek esetén átiagosnál gyengébb vagy átlagos
mlnöségü termóföldeken is §oí k€rülh€t, vagy az övezeti besorolásának megfeleló
terÜ|etfelhasználásra kelló nagyságú térmórtékben léhetósóg Van a lelepulé§ már beépltésre küelölt, de
mé9 íel nem használt leíülelén is.

Földhiv.t li Föoszlaly
35?3 ui.kolc, Volo9da lJtc.4. T.lcíon: (.36.a6) 5o4 o2o Fari (+36 a6) 5o4 03§ E-m.il. ,oldhiY.1.oboÍ3od,gov,hu

Honlap: bolsod.íoEhiv.t l hU

Tárgy:

Hiv. szám:

szik§zó város telepü!ésrendezési
eszközeinek módosltása -
Sz]1217-2n020.

néű
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A TÍvl- 6/8, § (3) bekezdése alapján a (2) bekezdésben íoglaltakat nem kéll alkalmazni a záítkerti

'ngatlan 
e§.téb€n, ha a lelepülésrendezési eszköz készílé§G vagy mó<tosítáea a zártkerti ing8tlan

terirlelének boépltésre §zánt területb€ történó át§orolá§e érd€kében töíténik

A telepíilé§reídezési e§zközök k{ ielú módostá§a §oíán a sákszó a26n3 hevíaizi számú ingatlan
be§oroláEa Gip leroletról \^ telepolésközponli vegyes beeorolásra változik, a lekó rendelteté§
korlátozásával, A kÖzhiteleg ingatlan-nyilvánlerlás aótai al9pján az énntett §tikszó 026/23 hrsz_dl
ingeUan mÚvelés alól kivctt telephe! mcanevezésú ter(iltt, rmclyr l Tlvr. örgy| hrtttyl m6 tcfi
kl, a.aÍt r t,chpÜl&nndoz&| .aztarzök mó<lorltlrr .llcn íóklvód.tna ar.tmrl .r.mpontból
klíooa.t nam.rn bk.

Fentbk elaPján r lÖmYczcti vlagiht leíolytrtlrlt íöldvódolml lzcrtlporrtból nem t iloítt
lndololtne}.

t. i r k o l c, 202o.1úliu. 27.

Eruin korrnánymcablzotl
és m6gblzá§ából:

2

3525 Mistolc, voltd! urcr 4. ,".ron, t,su,.jro#1*!ryi.i1%, * ,35 E-mrit: ,oldhivrtll€boí3od 
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Tárgy: szikszó Yáío8

telep0lésrondezési észközoinok ínódoslts9a,

kapcsolódó kömyezeti érték€lé8

H iV. §zám: sZ 12'17 -2n020
Mclléklel:

'§!t ,, k1l ltl,

Fcnli hivatkuárl ezámrJ megkeresé!óre, §zlkszó váíos tolcp0lé6írnd6zé8l e§zhö8Ginek e Szikszó
02M3 hísz-ú Lprtlanta vonatko.ó módo§ltá§s ogyóban §z ogy6s t6ívok, lllotve programot kómyecti
viz8gál.táíól tzóló 2005. (l. 11.) Korm. rrndgl€t (lovábbiekb8n: Korm. r,) 4. § (2) bGkczdé!. alappn s
kölctkozö$ö tsJékoaabm.

A ín€gke]€sé§hez m€llákolt dokuín€nlácló slaplán mögÉ|lapltotlam, togy a toN€zott módoalü§ok n.ít
arlnt n.l az .ídlól, au cdó vódoknéól ós 8z üdöOazdálkodfuól szóló 2009. évl )(x)(Vll. tv. (Evt,} 6.

§ (1) bckczd&óbcn ínaghetároaott afirot. A Ezom§zádo§ 6rd{lkr_c a bív€z€ltl beruházás, bvé*enysóa
kárcs hatága n6m bltábl€zhetö, |9y az ordészctl !2aKcrubt6t órlniöGn a lömyct tl vizrgrtlrt
lrfolytr fur n.ol.z0k aO.ü.
Hatá3köóínct a íöldrn0v6lé800yi h8fuági és lagatási íeladatokat glátó suorvok kiiolölósóól szóló

38312016. (xll. 2.) Korm. rtndelot (Rend.) 11, § (1) és 12, § (5) b€keldégo illoták€§ég€ín€t a Rond. 2.

számú ín€lláklato áüapítja íí!a,

A iovabbl .gyEt í.l.{ara.brn n m xlvanok ra.rl v.nnl,

Miskolc, 2020. jtiliug y'T

lGpják:
1 Clmzeü
2. lrattár,

&íáíú0yl Fóo§zra' Eídó6ZÉü o8z,ály
3ó26 M|glolc B|§lo\Éa u. 24. ldgíor: Fs4o 531 @0 Fo(: p6,€) §3' B9

BoRsoD-ABAtJl-zEM PLÉN MEGYE l
tront,tÁlqvnlv^TAl

|kbtórzám: Bo lul 1 1 E&2nú2o,
0gytnüaó: Czuczoí Taírú
Telo{bn: 3026D38B7

8vabAnt l úriloJrr

§lBré
}qNhtáíí.
sgn

Thzblt Polgámrrbr Úrl

Bény€i sándor
o§z!ályvez6tö



HONVÉDELMl MlNISZTERIUM
HATÓSÁGI FÓO§ZTÁLY

1055 Budapest, Balaton u. 7-1 l.. Postacím: l555 Budapest Pf_:70.
Telefon: 0ó ( l ) 237_555ó . 1,1M 27-933 . Fax: 0ó (l) 23'1-5557 . HM 21-945

llivatali Kapu: llMtltl (KRlD: 2l02ó1]99). e-mail:

§váb Antal
Szikszó Város Önkorm 

^nyz:nlapol8íirmcster
3800 §zikszó

Tárgy: Szikszó város (déli iparterület 026123 hrsz.) településrendezési
eszközeinek módosítása - előzetes tájékoztatási szrkasz-,
adatszolgáltatás

Tisztelt Polgármester Űr!

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

A fenti hivatkoási számc,n érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar llonvéclség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtrisa
biztosított. ezértatárgyi módosíuissal kapcsolatban észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a te|epülésfejlesztési koncepcióról. az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkijzökól, vaIamint egyes
te lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3l4lZOlZ. (Xl. 8.) Korm. rendelet 9. sz,
mellékletének 20. pontjában megielölt államigazgauísi szerv adtam ki, figyelcmmel az épílen
környezet alakítrisáról és védelméről szóló l997. évi LXXVIll, törvény 7. § (2) m) pondára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom. nem helyettesíli a3l4l2012. (Xl. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. me|léklet l4. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatósig állásfoglalását.

Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős minisztcr nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Műki'dési Szabályzatáról szóló 1612019. (lll, 5.) HM utasítás 3ó. §
(ll)

Budapest.,,idóbelyegző szerint"

l'isztelettel:

Dr. Benkó Tibol
Magyarorság honvédelm i rn'n'rr'.r.

nevében és mcgbízásából

Agárdi Péíer ezredes
o§ztályvezető (fióov. h.)

xégult, ] Éld{nybrn
Exy példány: l lrp
U8yiíréó(tlíax) 

'st!MPrppAnlbóíE§(El 
+]ó(t)1|4_|l||/22ó79ll|M022-22479.íil+]ó(|l2]7.555?)

Krpt& lspldlratta{
2,9 pld ciMlt

Hiv. sám: SZ.l l2l7 -212020.

!,l !
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BoRsoD-ABAtjl -Zrm plÉN M EGyEl
t<onvÁNyntvATAL

Ügyintczám: Bol'l 5lo1 468 -2no2o
Ügylntózó: Tóth Alííéd (/t6/5o3_756)

'(APt(

Szikszó Váms Önkorrnányzaia

38ü) Szik§zó
Kábin téí í.

A Bof§od-Aba'iizeíprrí, Megyei }GmányhlrntEl Közlclodési, Mü§záki Erpedé]yezési és Mérúeogyi
FÓo§ztály Bány§zati osztálya (bÉbbiakban: Bányalbl0gyelet) T. clínzeü hivatkozott számrl
mrgkctotésérc koEli, hogy e szll(szó váío§ - lclepoló§í€írd9zési icnl K{ irlo ínódosításról 3zóló
vólgrÉnyeeésl dokumentádójával kapcsolatben bórrylrarü rartfinrget|rl rzcmpontból klíogrlc
ncm molll ícl.

A Bányablogyeht a tÉleményezet a telcpolé8lbrl€sztósl l(onoepdóól, az intogrált bl6polé§flJl€szÉ§l
§fraÉglból ós a blcp0l.3ícnd€8éi eszközöíröl, valamlni cay€s blepottsrcndczési eaj|lbs
JoginÉzmányeloöl s.óló 3142012, (X1.8.} lGítí,. íBndelot {2. § (6) b€lozdóse és az egyea teívok, iildvs
prooraínok lórnyezcti vilsgálaÉól tzóló 2f2005, (l.íí.) |(oím. rendelet 4. § (2) bo*ezfis€ alepján .db
ki.

Mbl<olc,2020. }ilus t6,

xözbbé3i, llosz!fti Eí,gcdér.za.i é3 rióíósogyl Fóoszüly &rny&r.ii o.áály
3527 Mi§Io|c, soltélz N.gy lűlmón u. 5,;lBl.:.16/50}710; cmai|: bampaDbottod.Óov.hu

,7eg47

-T l6ogt034g %L

Tómv: Szikszö város TRE módosltása -
elózetes táJékoztatási szakase _ köínyezeti
viz§gábt - táígyalásos eljárással

Hlvatkozáci ám: su1217 -2l2o20.

i

; t ?r (.,lt1 kí^ ö+ / Í
,;; ;; ),r'Lo, tx!ttll,! a,4

Tőwb g \

Derrter Ervin
kornÉnynrgblzott

nevÉben és rrgbl,á:i!ól:
, ,l"

.,;{ t( i'1 , :

' - l a ),,
&6c|[úbr',
o§atálüóze6 ,,
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MiskolCI Ható5á8l lloda
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Tát& Szikszó város telepúlésrendezésl .
eszközök íelülvizsgálatához előz+

_ tes táJékoztatás
llBdntéd: dr. Bányácski Mónika
TelJ (46) 55s53o
Ernall: banyac§ki,monikaenmhh.hu
Hlv.sz: sl/L217.2/2o2o.
l(bzült 2O20. július 15.

tl+_Ll
l4b

b

Tisnelt címzen!

A Nemzeti Média, és HrrkÖzlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóeág) mint §zikseó teleprllés.íendezé§i eszközök fe|ü|viz§gÁ|6tába Úvont állami8azgatá§i szerv áz ááB'ui tejeÜartast aoj" arendezési fe|ádat ellátásához szüksg8es - a Hatósál nlikántartásán"r, ,eureŰJp"ró - elektroní_kus híirközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik] ame|}ek a rendezés alá vont terúlettel éíin.tettek, r'alamini a hatáskórébe tartozó kérdésekben a jo§abályokon arapúró röveterményekról.

A Íendeeés alá vont terÜleten a hato§ági nyilvántartásba bejeg)ruen eleklronikus hííközlési szol8.íl_tatóklól és szol8áltatásokrót a xatóság iniernetes nontagán:lvww.n*hhil ;i"ü;; körú nyilván_taítás m€található.

1z gleklron]kus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésról szóló 2oo3. évi
!, 1&vénY 9a. § (1) bekezdé§e szcrint: á település tervezésénél, renoezéséná, úi e. kózművekéPÍtéséné|, korszerúsftésénél, e&éb építméntek és más |élesílmé"1,ei;egval,irsilsánál, íelújítá.
TF| _- " 

kÜlÖn jogszabálYban meghatározoú módon - biaosítani kell az elektronikus hír*özlésiépítmények elhelyezésének letretiis?gét.'

A postai létesftménrck vonatkozásában a postai szol8áttatá9okíól szóló 2012. évi cux, törvény31., § (1) bekezdése alapján: 
"A te|epúlés teívezésénéi rendezésénél, utak és közmúvek épílésé.

3!i t9rsz9.rositésénél, egéb épnményck és más létesítmenyerr mefrÉÉÜ:felújftásánál
bizto6Ítani kell a po,stal szol8áltatóhelyek, íelvételi pontok és réro""ireii Ó"tox,,"Ümint az eB/e_temes postai szol8áltatás teljesíté§ét lehetóvé tev6 eB/éb e§zkörök 

"rmfrr*el,"-l 
r"hetösé8ét..

Az elhelyezés terülelét az országos településíendezési és épfrési követelménpklól szóló253/799l. (Xll. 20.) Korm, rendel€l26. § (1) bekezctése §zaMl}ózz6, toveooimr;slati iránymuta,tást az Msz 7487 számú sza.lvlnv 
9d,. mQ az elhelyeeés engedélyezésének íeltételeit az elektíoníkus hítközlésiépítmények elhelyezésérd és azebáronikusiírrkö;ési építményeirer rapcsoratoshatósági eljárásoklólszóló 14/2o1.g, (lx. 25.) NMHH íendelet (a továobiákban, íi"rd"t"t), torráooeaz elelrtíonikus hírhózlési épftmén}€k eséb nyomvonalas építményíajtákk.i ááiier"sa"zé§éí6l,

megközelítéséröl és védelmérö l szőló 8/ 20 12. (l. 26. ) NMHú renoebíúúior.ia-ü.
A HatÓ§á8 tevéken}6égének -_ jo8szaMlyln meghatározott - célja azelektíonikr§ hírközlési piaczavartalan, eredményes működésénok és fejlódésének, az elektronikus hír,közlési tevékenpegetvégzók és felhasználók érdekei védelméner, továooá a tiszt€sséges. hatéko;r;;;;y khlakulá_sának, illetve íenntaításának eló§€gftése €z elektronikus hírközlé;i agazatuan. 

- --'



A lávközles, a távközlé§i inííastíuktúía fejlódése telepÜlésrendezési eszkÖzókkel beíolyásolhatÓ,
tám€atható va$/ korlátozható, ezétl a Hatcág indokohnal tartja, hoB/ az érintgtt hírkÖzlési szol-
gáltatók az el6ké§zítésben részt ve&pnek ús/, hosl i§mertethessék a település fejlódése és építési
rendje szemponti{iból terveiket, és ezek várható lefolyá§át.

A Hatóság kéri, hos/ az elektroniku§ hííközlési építmények elhel,
té§e során velyék íiB/elembe a Rendelet 18. § f), g) ponüóban,
ében foglaltakat.

A telepúié§renderésl eszközök íelülviz§gálatához
fis€lmet:

A H8tósá8 és a Magyar Mérnökl lbmara szakrnai ajánlást
számára. ,"A Mó&rerbnl útmubtó a tglepül6síorlBzt&l k
t6sl ctntógla ós a iclepülóspndezésl cd<ózók kászltégóvel ée
nlkur hírköúéol czalód munkJúlzok kógzftáeóhez' címú
nöki Kamara honíapján is hozzáférhetó.

dozón |€8t/ intem€ten elérhetóvé téve) megküldeni, a Hatt
tórténó íeltüntetesével és a hÍrlÓ/ógl sz!ká8| munkaúsal

E er(tíonrku§an aláÍrt da*umentum.

Kladmányorta: Fafi€s zotlán h€td§á,g lrúvezetó M|§,kolcpll,
op,ttüp,n.

ta$aló munkartbz elkész|
§-ában, valamint 4. melléklet-

mé8 az alábbiakra hívnám fel a

a hírközlési szakági tervezók
az lnto6rált tglcpüEcellesz-

elolü}
a Hatóságé§ Magal Mér-

etektronikus aláílás szedntl idc

A heszttelekom.hu, heszotelenoí.hu, he§zeinvitel.co.hu címre
Jékoaatást adnak íejl6zté§l teíveikíól.

e-mailíe a srol8áltatók tá-

hítközlesi íe
tevékeny6égekí6l szó6
,i hírközlégi tervezó (be-

készfihel.

Fo]}€matban van a .Dl8itális Nemzet Fejlesztési Program'
ruháások, íejleszté§ek meg€ló§ításának biaosMsa
kószftésá, m&íooítágait is.

A teív elké§zültét körctóen, §zíve6kodjék azt véleményezés]e rpíl alapon, elektroniku§ adathoí-
lktatósámímk válaszleve| ükön

Erról ártesíil:
1. SákslóVáíBÖnkoflnáíryzrrtForp&-

íne8tere

elektronlkw űon 359532195
(Hivatsll kapu)
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FoVÁRos
V^TALA

FóoszT^LY

dr. Vass }"i:]nl"*^.
Csaba ff!fiT}il,"

§váb Antal polgármeeter úr
részére

Szikszó Város Önkormányzata

lktatószám:
Ügylntózó:
Te]eíongzám:
E-mail;
Tárgy:

Hivatkozásl czám:

BP/FNEF_TKy4946-2l2020
Németh Réka
+36_1-4653866

koz€g1 @nío.bff(h.gov.hu
Véleményozés tBímé§zétes gyógytény€zó
éíintcttség€ szempontjából
sz],l2,17-u202o.

Ez a levól kizffilao eloktronkusan kerül medrüldéspl

Tbacft Potglrrrroocr lirl

§z*có Váro. Tclcp0lÓcrorrdezóai EBá(öz€inck a 0%tí23 hrrz.ri ingolbn bí{ilgtót §intö, K€ ieliimÓdosllála, Wlsmint a kepcaolódó k&nyez.ti vfugálet 6z0ksóOp!.á9éncl cldörrtó* kapcsán,
hiveÜGzoat cz&nú l.lólóben t&lánt,n€gk.í€sásóío a nreeocczságogyi íebddGíúb.n cflió Budepe.t
Fötátos Kománynivatala (a továbbidóan: BFKH) az alábtí t{e<oa*ea rrlfir:

A BF|(H nYllvlrúrrtlel gorlnt a vlrol küzlgnzgetlel hrtlnkr bol{lt rz rlrbbr lrmrűrzúrgyógfiönyrzdr t lathúót:

Arvfuyvbc lutrt:

Sorszám Kútket$zteri 8zám
oKK Engedély száma Felharznllárl

mód
K_33 u-2toTHnu1 palackozási élú

2. -34 oTH€YÓGYF 326-2r2u2
3. .35 §-2loTHnu1 pelackozási c(
4. K_36 87-2loTHnú1 palackozási célú
5. K-37 88-2loíHnu1 palackozási célú
6. K_38 KEF4472-2n0,15 palackozási célú

A vlzMzi§Í/<, a távlati vizMzi*, vfunilú az ivővtzehíást sz€áó vtzlélestffinyak vffitól sz(#
12U'l9€7. Ml. 18.) Korm. mndelet szerirri az &vár,y- é§ a gyógryvizes kuúak védóterüleíá, védóiJomá a
váÍo§ tel€püÉsíendezési eszközeinek íelülvizsgálaia soíán ngyeternoe ra rorrni,

1138 Budepest. Václ út 174, - í*o §ÍHT,ijo-oillffi&ii,.u5-3E66 - Fax. +36 íí) 465_3a53
KÉR azon.: KHlv Bux Hszsz'a'- rrivaari rapu azon,:ál.iílirÉi§linl'oiz}ÖiÍJ""--

E-mail: kozágtonío.bí(h,gov.hu _ Honlsp: srrw.toímlírylúvdal,hu

LntDc},lí
,x*§raw

ro",rl 
8,
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BFKH e Íontlclrrg vr]ó Hdnt3tb| e!0lcógene* t ű. s kfrmy€zeü vbrgáh agy€§ to,verí, lrlúla
prognnú klrmlrl'ú vizsgálaáről .zótó 22006. (l. 'll,) Koím. Bndglet ,l. mcl|óklci 3.6.1.4.
ponüábtn íogltlt tartrlommal töíón6 3lvógzóúót.

Étnutseg ésotén a BFKH, mint államigazgatási szerv íeladaiái a taloqüésíejlotsltési koncep*trl, az
integÉlt talepíllésíejlesztési st/s/té9ból és a lelepülósrendezési eszközöktű, vdldmint eg!€s
te/€pülésendpzé§ §iátos Fgtnlézményekót szó}ó 314120'12. (xl. 8.) Koím. í€ndolgt (a továbbiakben:
314nU2. Korm, ícíld€|oi) 9. czámú mólléklotén€k 25. pofilia; továbbá, mint a kömy€zot vádelmóért
íelelóe gzerv íoleddat az egws teNok, iiletvo ptwramd( kómyezati vizqálatáíót szóló 212005, (. 11.)

Korm. rcndelet (e továbbiakban: 2t2@5. Koím. rendelei) 3. §zámú mollékleto l1.2. pontjánek h)

bekezdéee állapltjá m69.

BFKH ielon iratc[ az etehrcnkus úgyintézés és a bizalmi szcúgáríatá§ok éltalános szaMlyaiól sz(#
2015. évi ccxxll. löüény 9. § (1) bgkozdóséro tekintettel olcktronlkB úton kü|di m€g.

BFKH íelhlvja e figy€lmot aíre, hooy a BFKH-,/8I €loktroniku8 űon §zük9é96 kapcsolatol iartani
(3z€rwz6lnév: BFKHNSZSZ, KR|D azonoeltókód: 42709|958).

A BFKH kóri a bntiek szltÍee elfogad&át,

Budqe§, - dátun adililális aláhás szefint

üdvtlzleiliel:
dr. §ára Bctond

kormánynegblzdt megbízás&ól

Dr. VassCsSa
helyetteo íöátooi ór megyoi tbztihronas

xör.raüztór0gyl o3áaly t.
1l388udeP€6l.Vádull7a.-1550Bp.,Pí.:203 _,Tgl€íon:+38(1)465.3666-Fex:+36(t),t6$3853

KÉR aron,; KH|V BUK NszszB - Hivat8li kepu 8zon,: 8FKHNszsz, KR|D: 427091958
E{sil: kozag1ooío,bffó.gov.hu - Honlap: M.komanyhivat8l.hu
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,\ R \ (i í KöZ§r_(; örxtlnrtÁr\,7-A,r,d
.]71.1 Arnrit. l'clűíi u. l20.
T'rl.: + 3ó {ó/ 2ll0-5ó
}lonlap: §u]L!I!!gl!.! - }rrccbook:,{rnót ()nkormán\rsta
l]-mail: irn6r,l rt 4r_rlr1,ll1_1

lkt.szóml l9ló-.r /2020.

Szikszó \'árrls ()nkormán1 zlla
3ll0ll §zikszó, Kálr in tér l,
Sr,íb Antal polgármcsle r úr rószórc

'|'iszlclt Polgármester Í r!

Alulírtltt l)r, i'lregcs lsrrárt Arnóí Köz§óB ()nkormánl,zatánal lr.pvisclclr,irc .jogosult
§zünlil\clltnl - az alábbi nl,itatkrlirirtol lc§lcnl.

Nl,ilatkozom. htlg1, az szll2l7-2/2020 (ig1 iratszánloll .ie8},zclt - Szikszti Várrrs

településrendezési eszközeinek ntódtlsítása (digirális tcrvanlag) tárglú - rá.ir.,koztató

dokunrcntáció tartallnát tncgisntcrtcnt, az adotr cl.járási szirkaszban liilirgást ncnt cnrelek.

Arnól. 2020..iúlius ]0. }, 
^
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Aszaló Község Önkormínyzeta
384l A§z8ló, Rákóczi rit 87.

Tel:46/596-266

Ügc/intsztn: Aet l 636-2í2020.
Hiv. gzárrr : Sa l 2l ? -2nO20.

Táqs/: Szi|r§ó V&os TclSlérrcadczé§i c§ztóz€ínck módorltása

§dtraó vír,ol Öntornlnprtr
&rrzó

Kílvin tá l.
3800

Tlsztelt Polgármcsnr Úr !

Mcgkocsésíit,e tájékoáatom, bogy a tárgyi dokumerrtációt megvizsgáltam és azzal
kapcsoluban az alábbi vélanénl adom:

A fcDti bivatkozás szánron &*acr'.,l dokumcntációban foglaltaha észrcvétclt ncm tcszck,
annrk elfogadásával cgya értek.

Aszaló, 2020.07. 16.

Ti§áelcttcl:

"ffim),



,\aúnu : SVO/ I 09 I - 2/2 02 0
Ü pvi ntéű: Papanitz I -ajos

Tfuu: Szíhsúó Vóros
teméaek mó,dosítása

Szikszó Vdros Ónkormányut
3EhO.Sükszó
Kótvin tér I.

HÍvatho*a a SZ/I217-2/2?0: lhtúósznnun ayíIvóataiott, Sáhsaő vóms tclqülésrendczési
xz}ÖzeineJc K,8- jelŰ móbsltásóval hapcsolttbaa érkezá levctére, az aWlii ayilathozgrot
fusszah:

Szihs?j VÓms T*úlarcndzzáí Tanéneh K-s. jelű nffiositásóval hapcsolao*n áaevu.tctt
ncm tazilnk, avüeményaái cljárús uvűbí szakoszlban ncm kfuűnanh rád vcnni

Sajóvónos, 2020. július l 6,

l/áraü
Sajővónus Xőaeg

3712 Sajóvámos, Mun}ácsy u 2. Tel:,1659?-222; c-meil: rrldibirspbrrigndt,cdu; Hmhp: wrrm.sajorralos.hu

fr
saióVámosi Köziis Önkormányrati tlivatal {:rlr: (,t k

vÁRn1lt lruos 9: }rnalE tH
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Lakossági fórum jegyzőkönyve :

LAKOSSÁGI FÓRUM

Készült Szikszó Város Önkormányzat2020. augusztus l3. napján a Szikszói V
II. épületében tartott lakossági forumon.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint.

Sváb Antal Polgármester köszönti a megjelenteket a Szikszó Viáros Települr
Tervének K-8 jelű módosításáról szóló lakossági fiórumon, üdvözli a meg|eient
Jelen van Németh Sándor főépítész ur, aki á módosítrás szakmai reÜerot
megjelenteket.

F,lmondja, hogy a Képviselő-testtilet döntött arról a módosításról, mely a lak
témája. A módosítás célja iparterületi központ létrehozása.

Németh Sándor főéPitész: röviden összefoglalj a az előzményeket, amely alap.
cégcsoPort jelezte az önkormányzat felé, hogy egy szálloda és furisáitai tc;zpont t

i Könyvtrír

védelnri

lja a

van szó,
azt,hogy
tervezett
járásban,

benzinkút

eze|őtl,
bárki

íl
beépíteni.

íthető. A

tewezik, amelYhez a rendelet módosítása sztikséges. Egy gazdasági, ipari tótlet
ahol az említett beruházást tervezik. Az önkormányzatháyi rendelete meghatároz
milYen jellegű épületeket lehet adott területen kivitelezni, és az ő áltaúk építe
szállodát nern lehetett volna felepíteni, Elmondja, hogy ezt a területet gyorsíiott
kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a minisztériúm, természetb en- azAngel
mellett helYezkedik el. A helyi rendelet előírja, hogy milyen partnerekkel keli e1
szükséges módosításokat, valamint az eljárás -.n"iét. Egyrészt M
hirdetőtáblájan a módosítás egyezltetés céljából kifiiggesáésre került két
másrésá lakossági forumot kell tartani, amelynek időpontj átől számitva 8 :

nfllatkozhat, véleményét kifejezheti a módosítással kapcsolaóan. A 026l23-as i
módosítás után a legalább 2500 m2 nagyságú területet, legfbljebb 60%-ban le
GYakorlatilagezen a területen csak intézmények helyezhetők.l, t*oeptilet nem
lakosság és a partnerek részérő| várla az észrevételeket.

Sváb Antal Polgármester: köszöni atájékoztatást. Elmondja, hogy az Angelbenzi,
egY konferenciaközpont és szálloda kerül majd kialakításia, 

"Ú." 
kapútoaoan

településrendezési tervet módosítani.

panyik József; mi a kiilönbség a besrrrolásb an, a szabályozásban?

Németh Sándor főépítész: az eredeti besorolás alapjánszálloda nem építhető a

Panyik József: bővíteni lehetséges ezt a besorolást?

Németh Sándor főépítész: ez bármikor bővíthető, jelenleg a Hell cégcsoport csak
igényt.

Panyik Józset módosító javaslata lenne, hogy a Vt.2.S-as besorolást
tulajdonnal rendelkezik ezen a területen.

dr. piskóti Istvrán alpolgármester: amióta ez a folyamat elindult,
kezdeményezésekre is sor került, mert ez az a terület egy önkormrárr

adott be

további
köthető



pá kapcsolódó terület része, a szálloda a vtíros számára értékes kezdeményezés. Az
eltelt i
tudja

ban a Hell cégcsoport további kezdeményezéseket is tett. Marjai Pál képviselő úr
, hogy a megkezdett ipartelületek kialakitásához szükség van az adott

a működővé vá|áshoz az iparterületek egyesítése szükséges, amely álta| egy 30
infrastrukturával ellátott területet alakítanak ki, tehát áttelepítésre került a TOP 2-es

pál kapcsolódó terület. Ilyen értelemben a város feladja abbéli a szandékát, hogy ott
csak i i csarnokok épüljenek. Elthez az á|ta|a. kezdeményezett módosítás illeszkedik. Mivel
érdekek nem sért, és a testület ishozzájárul, akkor lehetőség van a módosításra.

Németh főépítész: melyik az a terület pontosan, amelyről Panyik úr kívancsi?

Panyik

Marjai

: ez egy 4,5 hektáros terület, amelynek 8 tulajdonosa van jelenleg.

képviselő: Panyik Úr kérdése arra vonatkozott, hogy a VT.2.8 területen lehet-e

ftiépítész: igen, lehetséges benzinkrit epítése.

köszöni a ájékoztaást, javasolja továbbra is, hogy az Angeltől északra eső

Németh
szolgáltr
Továbbl

Marjai
a szen

olyan ületeket építeni, mint a GIP,1.1. besoro.lásnál.

Panyik : van-e átfedés a két besorolás között?

Németh Sandor főépitész: meg van hatátrozva mind a két besorolásnál, hogy azon milyen
lehet folytatni és milyen épületek építhető fel, tehát a két besorolás között nincs

Panyik : fenntartja a javaslatát továbbra is, meft mindig jobbnak tartja a VT.2.8-as
Erre a területre a módosítás után bel,ásárlóközpontot is lehet építeni?

Stíndor foépítész: központi feladatokat ellátó intézmények, kereskedelmi-,
, kulturális- és konferencia központ, szociális-, és kiszolgáló épület helyezhető el.

a kiszolgáló személyzetrészére helyezhető el szolgálati lakás a területre.

képviselő: a városvezetés is ebben az irányban szeretne fejlesáéseket. A 3-as út és
közötti területen alakítjak ki az egységes ipari területet. Ezlett kiemelt beruházási

nyilvánítva. Aszerviz utat burkolt úttá alakítják.

Mazűr J : a diófák területén borzasztőan magas abelviz. Erre a területre hogyan építenek
szálr

i Istvan alpolgármester: a diófák előtti területrészről van szó.

Sváb polgármester: az ipari park területe irz önkormányzat tulajdona.

Mann állandó északi irányu szél szerinte rontaná az összképet, a szálloda
ól szerencsésebb lenne a másik oldalra építeni

dr. Pi István alpolgármester: már nem releváns a kérdés, mert már eldöntötte a cég, hogy
hová építi. A lakossági forum témája a terület besorolásának a módosítása.

Panyik : a GIP 1.1. jelü területen, abban is tulajdonosként érdekelt, azona területen
berui lehet építeni?

a

Németh

Panyik



területet VP.2-es besorolásba tegyék át. Ezze! az eljárással ez lehetséges?

Németh Sándor főépitész: annak a területnek az átsorolásához új eljárást kell indí

Sváb Antal Polgrármester: tájékoztatásul elmondja, hogy folyamatban van már
eljárás is, ezt az igényt abba be tudják venni. A K--8 jelű módosítással ez már nem

Győrtry György: jól látja, hogy az autópályrához épülő körforgalomba fog
mostani szervíz út is?

Németh Sándor foépítész: igen.

czapp András: amennyiben nem titkos, szeretné megkérdezni azt, hogy ezt a
milyen áron vásárolta meg az önkormányzat?

Sváb Antal Polgármester: ez nem tánája a lakossági forumnak, erTe nem tud válr
ÖnkormánYzat nem adott el és nem vett fiildet ebbá az ügyben. piaci áron került
adás-vételére.

Csorba Sándor: tulajdonosa egy
kialakításáról kapott egy levelet,
telepítsenek a fiildjére.

itteni fiildterületnek. Nemrégiben a viz, -hálőza.t
amelyben arról tájékoztatták, hogy mi jogot

K-9 jelű

ldterületet

adni. Az
a íiildek

yzatot az
i oldalár
az ágLl

technikai
na, ha a

ezerI
mit lehet

i, hogy,

Y:P"i Pál kéPviselő: az ivővizellátásával kapcsolatban megkereste az önko
ERV Zrt. A terveknek megfelelően van .gy fonyomócső, úely a 3-as Főút
megY végrg, és kialakításra kerül egy áE, ami a déli iparterületei látná el vizzel.
alakban lesz kialakítva, amely a csorba úr ftildjét is érinti.

csorba sándor: miért éppen oda tewezték? konkrétan őt ez nem zavarla,
szemPontból szerinte logikátlan ez a megoldás. Szerencsésebbnek tartoita
szervizút mellett ott fordul át, nem az ő ftildjén.

Marjai Pál kéPviselő: a válasáásokkoí ez mér lezárt és engedélyezett terv
változtatni már nem tudtak. Jövő hét folyamtá,n veszik fel a kapcsótutoiu tewezőve
tenni ennek érdekében, csorba Úr éirveivel megegyezo okokbol. Nem tudja megi
ezt megoldják.

Csorba Sándor: Őt nem zavaql nincs gondja belőle, mindössze nyilatkoznia kel
nem volt szátmára egyértelmű. Köszöni a áj ékonahst.

dr. Piskóti István alpolgármester: múszaki oka van, egy vízzsál<utca keletkezne,
azon a területen, azért|ettigy tervezve.

EgYéb hozzászŐ|ás nem volt, Sváb Antal polgármester a lakossági örumot bezárla.
Jegyzókönyv lezárva l 6.45 órakor.

erről, de,

a vlz

Sváb Antal
polgármester

Battáné dr.TőthZita
jegyző



Kutakra

katalin, stadler

1885-01 1/2020

Tárgy: Szikszó Város Önkormányzata Te|epülésrendezési terv
tárgyalásos eljárásban történő módosításokhoz adatszolgáltatás kérése -
vízü9yi szakvélemény

Melléklet: 2 db térkép, 1db excel táblázat

sváb Antal úr részére
polgármester

Szikszó Város Önkormányzata

Kálvin tér 1,
3800

Tisztctt Polgármester, Úr!

A 2O20. szeptember 18-án Igazgatóságunkra érkezett levelében a
Szikszó Településrenclezési Tervének tárgyalásos eljárásban történő
módosításához kért adatszolgáltatási igényére az alábbiak szerint
teljesítjük az adatszol9áltatást.

A megkeresésben megjelölt kutak, valamint a Szikszó város
közigazgatási területén található egyéb felszín alatti
vízilétesítmények fontosabb műszaki adatait tartalmazó táblázatot
mellékelten csótoltuk.

A kutak elhelyezkedése a melléklet 1. számú térképen került
feltüntetésre.

Szikszó és térsége ivóvízellátását biztosító víztermelő kutak (4.
számú, 5. számú és Uszoda 1, sz. hidegvizes kút) be|ső
védőterületét és védőidom rendszerét az Észak-magyarországi
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízü9yi Felügyelösé9
13950-1/2O10, számú határozattal Jelölte ki. A védőterület
elhe|yzkedését a 2, számú térkép mutatja be.

I ]]llll'lr,-l
I l i | !] l]

übyintézőJük:
Tózsér Gábor

tJtatOszámut<:
s|tnv-sstzozo



Szikszó. város közigazgatási területén lgazgatóságunk a 004394 törzsszámú
közeli állomást üz:emelteti, amely a térvezett r;ódosítás ..Á*pónueúoi ..,
adatokkal alábbi időponttól rendelkezik:

-004394 felszin közeli állomás: 2002. január 1-től napjainkig.

konkrét tervezési munkák esetén az adott munkához
vízszolgáltatási,..vízrajzi adatokat külön megkeresésre Igazqátérvényben lévő közérdekű adatigénylés - szabályozás-nai
adatszolgáltatásként biztosítani tudja.

A közérdekű rendjére vonatkozó tájékoztató
alatt érhetők

Az adatok valódiságát lgazolom,

Fentiek.szerint szolgáltatásra kerülő adatokat az adatkérő csak a megjelölt célra használhatja
azokat harmadik személy részére nerm továbbíthatja.

üdvözlettel:

vízvédelmi és

Erről értcsül:
'l., CÍmzett (e-mail: tltkalQs4lvq-tru)
2. EMVIZIG Vízrajzi és adattári oszrrály - Helyben
3. EMVIztG Vízvédelmi és Vízgyűjtti-gazdálkodásl osztály - Helyben
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