Ipolytölgyes község TRT módosítás - előzetes tájékoztatási szakasz
beérkezett vélemények 2016. 05. 25.-ig

Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft.
Felelős tervezők: Pomsár András TT/1É 01-1734
Városy Péter TT/1É 01-2320

Azonosító

Név

Cím

2
teljes nyomtatott és CD

Pest-megyei Kormányhivatal
Építésügyi Hatósági, Oktatási és Törvényességi főosztály,
Építésügyi osztály
Váradi Tibor oszt. vez.

1375 Bp.
Pf. 557

(314/2012 korm.
r. sorrendje)

Előzetes tájékoztatásra
válasz.
Igen
Nem

X

További eljárásban részt vesz
Igen

X

Nem

Megjegyzés, vélemény, tájékoztatás
(kivonatolt)
Tervkészítés:
1. adatszolgáltatási kötelezettsége nincs
2. térképekkel és számítással kell igazolni az terv
összhangját az OTrT-vel és a megyei TrT-vel,
területi mérleg az alátámasztó és jóváhagyandó
munkarészekben is legyen
3. a tervekben a tervezők adatai, aláírásaik szerepeljenek
4. SZT, HÉSZ a vonatkozó szakmai előírások
szerint készüljön
5. SZT állami ing. nyil. alaptérképen, a szabályozási tartalomnak megfelelő méretaránnyal készüljön
Egyeztetés:
6. egyeztetésbe bevonandók a helyi partnerségi
szabályok szerinti partnerek
7. részvétel az eljárásban, vélemények figyelembe
vétele: a 314/2012 korm r. 34.§(2) és 37.§(7)
szerint
8. eltérő vélemények tisztázása a 314/2012 korm r.
39.§(1) szerint történik
9. a beérkezett vélemények elfogadásáról, elutasításáról a képviselőtestület dönt
10. a végső szakmai véleménykérés dokumentumaihoz csatolni kell a polgármester nyilatkozatát
is
11.véleményezési eljárás nélkül a módosítások
nem fogadhatók el
12. a szerk.terv elfogadása meg kell előzze a
HÉSZ-ét. Nyomtatott és CD anyagot is kér.
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Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft.
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Azonosító

Név

Cím

3
Nyomtatott
(min. rajzok),
CD

Pest-megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
főosztály

1072 Bp. Nagy Diófa u. 1012.

(314/2012 korm.
r. sorrendje)

2

Előzetes tájékoztatásra
válasz.
Igen
Nem
X

További eljárásban részt
vesz
Igen
Nem
X

Megjegyzés
Táj- és természetvédelem:
- a megküldött (belterületi) területek nem érintenek
országos jelentőségű védett; ex lege védett természeti
területet, nyilvántartott természeti értéket,részei nem
közösségi jelentőségű term. véd. rendeltetésű területnek, sem Natura 2000 területnek, nem érintik barlang
felszíni védőövezetét, sem az OTrT országos ökológiai
hálózat ökológiai folyosó övezetét.
- levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, zaj- és
rezgésvédelmi szempontból előzetes észrevételt nem
tesz
- felsorolja a figyelembe veendő alapvető környezetvédelmi és természetvédelmi jogszabályokat
- tervezői egyeztetésre szívesen rendelkezésre áll
- a tervek olvashatóak, a földrészletek azonosíthatóak
legyenek (méretarány)
- legalább rajzi munkarészeket nyomtatottan is kér
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Azonosító

Név

Cím

4

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

1121 Budapest, Költő u. 21.
1525 Bp. Pf. 86.

(314/2012 korm.
r. sorrendje)

CD

Előzetes tájékoztatásra
válasz.
Igen
Nem
X

Igen
X

5

Nemzeti Környezetügyi Intézet
Közép-dunántúli Kirendeltsége

6a

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

1428 BP. Pf. 33.

X

X

7
CD

Pest-megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági
Osztály

1093 Bp. Pf. 314

X

X

8
CD
9

Pest-megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

9a
10

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest megyei Igazgatóság
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal

X

További eljárásban részt vesz

1066 Bp. Teréz krt. 62.
1387 Bp. Pf. 30
1024 Bp. Fényes E. u. 7-13.
1675 Bp. Pf. 41.

X

Megjegyzés

Nem
- a módosítás nem érint védett területet (még a belterületi
cserére vonatkozik!!)
- mindkét terület az OTrT tájképvédelmi szempontból
kiemelt terület övezetébe esik
- határidőn belül nem válaszolt

X

X

Felszín alatti vízkészletek védelme:
- Ipolytölgyes érzékeny és kiemelten érzékeny felszín
alatti vízminőség-védelmi területen fekvő település.
- megadja a felszín alatti víztesteket
- beépített és beépítésre szánt területeken közműves
vízellátás és szennyvízelvezetés, környezetet nem
szennyező megfelelő csapadékvíz-elvezetés kell
- a község területén nincs kijelölt védőidom ill. védőterület
Víziközművek:
- ép. övezet: teljes közmű
- a közműkontingenseket érintő módosításokhoz az
üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozata kell
- az olajjal szennyeződő csapadékvizek előtisztítás után
vezethetők a befogadóba
- el kell készíteni a felszíni vízrendezési tervet
- a felszíni vizeket a befogadóig kell vezetni
- amennyiben a befogadó vízfolyás nem megfelelő,
rendezését be kell tervezni
- ha a befogadó vízfolyás a többletvizek befogadására
nem képes, a beépítésre kerülő területen belül meg kell
oldani az időszakos tározást
- felsorolja a vízgazdálkodási jogszabályokat
- kiemelt figyelmet kell fordítani az oltóvíz hálózatra és a
tűzcsapokra, tűztávolságokra, építmények megközelíthetőségére, a tűzoltási felvonulási út és terület meglétére; részletezi az ezekre vonatkozó követelményeket
- határidőn belül nem válaszolt

X

- határidőn belül nem válaszolt

X

- határidőn belül nem válaszolt

X

hozzájárul
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Azonosító
(314/2012
korm. r.)
11
12
13
14
CD

4

Név
Pest-megyei Kormányhivatal
Közlekedési felügyelősége
Útügyi Osztály
Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ
Járási hivatal építésügyi és örökségvédelmi hivatala
Pest-megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft.
Felelős tervezők: Pomsár András TT/1É 01-1734
Városy Péter TT/1É 01-2320

Cím

Előzetes tájékoztatásra
válasz.
Igen
Nem
X

1014 Budapest,Táncsics
Mihály utca 1.

1051 Bp. Sas u. 19.

X

További eljárásban részt
vesz
Igen
Nem

Megjegyzés
- határidőn belül nem válaszolt

X

-

határidőn belül nem válaszolt

X

-

határidőn belül nem válaszolt

X

- egzakt véleményt csak az eljárás következő szakaszában
tud adni.
- a véleményezési dokumentációban szerepeljenek a
tervezéssel érintett külterületi termőföldek helyrajzi számai, vagy kéri mellékelni az érintett területek papíralapú
térképkivonatát jóllátható helyrajzi számokkal
- megadja a község területi és művelési ág szerinti adatait
- felhívja a figyelmet a termőföld védelmét szolgáló jogszabályokra és előírásokra, ismerteti ezeket., valamint az
átsorolások lehetséges elutasítását eredményező okokat
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Azonosító
(314/2012
korm. r.)
15
CD

16
17
18
19

Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft.
Felelős tervezők: Pomsár András TT/1É 01-1734
Városy Péter TT/1É 01-2320

Név

Cím

Heves Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási
Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály

3301 Eger, Pf. 41

Pest-megyei Kormányhivatal növény- és
talajvédelmi igazgatósága
Honvédelmi Minisztérium,
Hatósági Hivatal
Pest megyei Rendőr-főkapitányság
Rendészeti Igazgatóság
Közlekedésrendészeti Osztály
Pest-megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztály

Előzetes tájékoztatásra
válasz.
Igen
Nem
X

További eljárásban részt
vesz
Igen
Nem
X

Megjegyzés
- megadja az erdőrészletek térképének és a kiváló adottságú erdőterületek térképének elérhetőségét
- megadja a fásítás definíciójára, a fakitermelésre, erdő és
fásítás telepítésére, erdő rendeltetésére és ennek megváltoztatására vonatkozó joszabályokat

X
1555 Bp.
Pf. 70.
1557 Bp. Pf. 20

X

X

észrevételt nem tesz

X

X

a megkeresést továbbította az illetékes Váci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vezetőjének

1145 Bp.
Columbus u. 17-23.

X

X

- a további eljárásban nem kíván részt venni.

5

Ipolytölgyes község TRT módosítás - előzetes tájékoztatási szakasz
beérkezett vélemények 2016. 05. 25.-ig

Azonosító
(314/2012
korm. r.)
20
CD

Név

Cím

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Építmény Engedélyezési Osztály

1525 Bp. Pf. 75

a1

Nagybörzsöny község Önkormányzata

2634 Nagybörzsöny,
Rákóczi u. 2.

a2

Letkés község Önkormányzata

X

b

gázszolg.

X

c

vízszolgáltató

X

d

elektromos energia szolgáltató

X

e

távközlési szolgáltató

X

(+ 2 nyomtatott példány és 2 CD az Önkormányzatnak)

6

Tervező: Pomsár és Társai Építész Iroda kft.
Felelős tervezők: Pomsár András TT/1É 01-1734
Városy Péter TT/1É 01-2320

Előzetes tájékoztatásra
válasz.
Igen
Nem
X

X

További eljárásban részt
Megjegyzés
vesz
Igen
Nem
- biztosítani kell a hírközlési és postai létesítméX

X

nyek elhelyezhetőségét
- felsorolja az elhelyezésre vonatkozó jogszabályokat
- leírja a hatóság tevékenységének célját
- javasolja az érintett hírközlési szolgáltatók
bevonását
- a hírközlési szakági munkarészt is kéri véleményezésre
- nem kíván részt venni
- határidőn belül nem válaszolt

