Tájékoztatási szakaszbeli állásfoglalások összegzése
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Eljr.) 37.§ szerinti tájékoztatási
szakasz a következőkben foglalható össze.
Eljr. szerinti tájékoztatási szakaszban az Eljr. 29/A.§ és a 4/2017. (IV. 28.) önkormányzati
rendelet alapján a p a r t n e r i e g y e z t e t é s megtörtént.
Partneri vélemény írásban vagy szóban nem érkezett, a lakossági fórumon sem hangzott el.

Államigazgatási szervi egyeztetés
Véleményezők az Eljr.9. melléklete szerintiek voltak:
Választ küldő államigazgatási szervek véleményei
Államigazgatási szerv

Hivatkozás

Állásfoglalás

Válasz

Állami főépítész

BK/TH1412-2/2019.

5/2005. (I.11.) Korm.
rendelet 1.§(3) a) pontja
4.§.§(2) bekezdése, 3.
melléklet II.2. b) pontja
alapján az épített környezet
védelmére kiterjedően
környezeti értékelést kér.

Önkormányzat (a
környezeti
értékelés
kidolgozója)
döntése szerint nem
szükséges.

Biológiai aktivitásérték
szinten tartása biztosítandó
az 1Étv 7.§(3) b) szerint.

Véleményezési
dokumentáció
munkarésze lesz.

Dokumentáció tartalma
Eljr.9.§(4), 11.§(4), 3/A.§,
3/C§ és 1. és 2. melléklete
szerinti tartalmi
követelményeire hívja fel a
figyelmet.
Tervezők nevét és aláírását
tartalmazni kell a
dokumentációnak.
Területrendezési tervi
megfelelés igazolására az
érintett országos és megyei
övezeteket felsorolja.
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Megfontolásra javasolja a
2019. március 15-től
hatályos területrendezési
tervi előírások vizsgálatát.

Folyamatban lévő
ügy esetében
jogszabály nem írja
elő.

Adatszolgáltatást kell kérni a
282/2009. Korm. rendelet
szerint érintettség esetén
azoktól is, akik a

Kiváló és jó
termőhelyi
adottságú szántóval
nem érintett a

Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
Építési és településrendezési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)Kormányrendelet

tájékoztatási szakaszban nem település, azért
érintettek.
nincs olyan szerv,
amely a
tájékoztatási
szakasznak nem
résztvevője.
Véleményezési
dokumentáció az Étv,
2
OTÉK , Eljr. és egyéb
ágazati előírásoknak feleljen
meg.
Étv 6/A§(3) bek. szerint
önkormányzati főépítész
kell.

BK/05/KTF/01270-2/2019.
Kecskeméti Járási Hivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály

Mónus Krisztián
okl. építész
közreműködésével
teljesül.

Táj és természetvédelmi,
levegővédelmi,
hulladékgazdálkodási,
zajvédelmi és földtani közeg
védelmi kifogása nincs.
Környezetvédelmi
jogszabályokat felsorolja.

Kiskunsági Nemzeti Park
Igazgatóság

415/2/2019.

Hivatali kapus ügyintézést
kér.
Táj és természetvédelmi
szempontú kifogást nem tesz.

BK-05/UO/194-2/2019.

Természetvédelmi
adatszolgáltatást megküldte a
kunadacs.ph@tanet címre
Kifogást nem emel a
vonatkozó jogszabályok
betartása mellett.
Módosítást nem kifogásolja.

BK-05/EPO/00626-2/2019.

Módosítást nem kifogásolja.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály
Kecskeméti Járási Hivatal
Útügyi Osztály
Kecskeméti Járási Hiv.
Építésügyi és Örökségvéd.
Osztály

BK/NEF/00466-2/2019.

Bács-Kiskun Megyei
Kormányhiv. Földhiv.
Főoszt.
Bács-Kiskun Megyei
Kormányhivatal
Erdőfelügyeleti Osztály

10218/2/2019.

Kifogást nem emel.

BK-05/ERD/02906-2/2019.

0276/15 hrsz-ú telek
nyilvántartott erdőt
tartalmaz: azonosítója:
Kunadacs 112 B.
Az erdő termelésből való
kivonása hatósági
engedéllyel történhet.
Egyeztetést kér.

Megállapítja, hogy a
régészeti lelőhelyeket a
honlapról elérhető HÉSZ
nem tartalmazza.

Hatályos HÉSZ
függeléke
felsorolja, a HÉSZ
szabályozási tervi
melléklete
ábrázolja a
lelőhelyeket.
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HM Hatósági Hivatal

1909-2/2019/h

Jász-Nagykun-Szolnok
JN/43/00496-2/2019.
Megyei Kormányhivatal
Bányászati Osztály
CE/4012-2/2019.
Nemzeti Média-, és
Hírközlési Hatóság Hivatala
HM Állami Légügyi
2464-3/2019/h
Főosztály

Külön észrevételt nem tesz..
Véleményezésben nem kíván
részt venni.
Bányatelek nincs, a
véleményezésben nem kíván
részt venni.:
Egyeztetést és a vonatkozó
jogszabályok betartását kéri.
Véleményezésben nem kíván
részt venni.:

Önkormányzati egyeztetés
Önkormányzat
Kunszentmiklós Város

Hivatkozás
113/2019.(III.13.) határozat

Állásfoglalás
Kifogása nincs.
Véleményezésben nem kíván részt venni.:

Összeállította: Szilberhorn Erzsébet tervező

Kecskemét, 2019. március 21.
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