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Nagy Sándor polgármester részére
Recsk Nagyközség Önkormányzata
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Tárgy: Recsk Nagyközség HÉSZ módosítása a
az „Má-gyü2”
gyü2” jelű övezetre vonatkozóan
Tisztelt Polgármester Úr!
Recsk Nagyközség Önkormányzata a Helyi Építési Szabályzatának módosítását kezdeményezte az
„Má-gyü2” jelű övezet paraméterei közül a legkisebb beépíthető telekméretet
et érintően,
érintően a 0181/60. hrsz-ú
területen (1,952 ha) gyümölcstermesztéssel kkapcsolatos
apcsolatos tároló, feldolgozó, értékesítéshez kapcsolódó
épület, illetve vendéglátó létesítmény, szálláshe
szálláshely megvalósíthatósága
hatósága érdekében.
érdekében Ezzel kapcsolatban,
„a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési sstratégiáról
tratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: R.
R.) 40. § (2) értelmében záró szakmai véleményemet az alábbiakban
adom meg:
I. A MÓDOSÍTÁS TERÜLETEI, TÉMÁI
 A módosítás tárgya az általános mezőgazdasági terület – gyümölcsös 2 (Má-gyü2)
(Má
jelű övezetre
2
2
vonatkozóan a beépíthető legkisebb telekméret csökkentése 20 000 m -ről
ről 15 000 m -re. Az Mágyü2 jelű övezet település szinten kis területet érint. Ebbe az övezetbe tartozó, 0181/60.
0181/60 hrsz-ú
2
ingatlanon (19 520 m ) a tulajdonos gyümölcstermesztéssel kapcsolatos tároló, feldolgozó,
értékesítéshez kapcsolódó épület
épület, ill. vendéglátó egység – szálláshely építését tervezi, amely a
jelenlegi előírások alapján nem lehetséges – a beépíthető telekméret csökkentésével ez
megvalósulhat, a HÉSZ
ÉSZ rendelkezéseivel összhangban.
II. SZAKMAI VÉLEMÉNY
1. A dokumentáció és a tervek előkészítésre vonatkozóan:
a) A tervezési munkát a Poltrade Bt. végezte, „az építésügyi és az építésüggyel összefüggő
szakmagyakorlási tevékenységekről” szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rende
rendeletben szabályozottak
szerinti vezető településtervező
településtervező: Mohácsi Katalin (TT 01-6108) okl. településmérnök.
településmérnök Megbízott
főépítész: Tölgyesi Diána.
b) Recsk Nagyközség Önkormányzat
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2020. (I. 30.)
30 sz. határozatában
döntött a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2019. (I. 17.) Önkormányzati rendelete módosításáról
az „Má-gy2”
gy2” övezetre vonatkozóan.
2. A jóváhagyandó és alátámasztó munkarészekre vonatkozóan
vonatkozóan:
a) A településrendezési eszközök tartalmukban megfelelnek az általános érvényű szakmai
szempontoknak.
b) Az egyes területek terület-felhasználása,
felhasználása, övezeti, illetve építési övezeti besorolása nem változik,
ezért a magasabb szintű tervekkel való egyezőség sem módosul.
c) A dokumentáció alapján új beépítésre szánt terület nem lett
tt kijelölve, ezért a biológiai
aktivitásérték pótlása nem szükséges.
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3. Az eljárásra vonatkozóan:
a) A településrendezési eszközök készítése során a R. 41. § szerinti véleményezési eljárás
lefolytatásra került.
b) Az eljárás során az ágazati, és az érintett területi, települési önkormányzati véleményezők olyan
eltérő véleményt nem fogalmaztak meg, amelyek szükségessé tették volna az R. 39. § (1) bek.
szerinti egyeztetés megtartását, a tervezői válaszok kielégítőek.
c) A partnerségi egyeztetés szabályairól az Önkormányzat 6/2017. (V. 18.) rendeletével rendelkezik.
A koronavírus-veszélyre tekintettel, „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési,
településrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, valamint közigazgatási hatósági
eljárási szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 143/2020. (IV. 22.) Kormányrendeletben foglalt
eltérésekkel az Önkormányzat a partnerségi egyeztetéseket lefolytatta, és 61/2020. (VI. 30.) sz.
képviselő-testületi határozatával lezárta.
d) A képviselő-testület 59/2020. (VI. 30.) számú határozatában rögzítette, hogy a beérkezett
államigazgatási és partnerségi vélemények alapján a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja
szükségesnek.
A településrendezési eszközök tárgyi módosítását - figyelembe véve az előzőekben rögzítetteket - nem
kifogásolom.
III. A TERVEK JÓVÁHAGYÁSA ÉS MEGKÜLDÉSE
 A jelen szakmai véleményemet a jóváhagyásra jogosult képviselő-testülettel ismertetni kell.
 A már teljes körűen véleményezett és egyeztetett jóváhagyandó településrendezési eszközökön
további kiegészítések, javítások már csak a szakmai véleményezési eljárásból következő
szempontok alapján lehetséges és így jogszerű. Amennyiben eltérő változtatási igények merülnek
fel a jóváhagyás előtt, úgy azokat a R. 36. § - 41. §-nak megfelelő újraegyeztetési eljárás
lefolytatásával tudják a településrendezési terveikbe és a HÉSZ-be illeszteni.
 A polgármester a településrendezési eszközt – az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt – a
képviselő-testületi döntést követő 15 napon belül megküldi az állami főépítészi hatáskörében
eljáró megyei kormányhivatalnak és az eljárásban résztvevő összes államigazgatási szervnek,
vagy az elektronikusan hitelesített dokumentumok elérését biztosítva 15 napon belül értesíti az
állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatalt és az eljárásban résztvevő összes
államigazgatási szervet annak elérési lehetőségeiről. (Ld. R. 43. § (1), (2) bek.)
 Amennyiben a megküldés/közlés nem történik meg, akkor a településrendezési eszköz
jogszerűen nem lép hatályba.
 A településrendezési eszközöket (valamint a helyi építészeti, természeti értékek védelmét
elrendelő döntést) az önkormányzat döntését követő 30 napon belül a rendelettel vagy
határozattal együtt egy példányban a jegyző köteles a Dokumentációs Központ részére
megküldeni.
Kelt. Egerben, az elektronikus aláírás szerint
Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:

Fajcsák Dénes
állami főépítész

A HE/ÁFI/22-4/2020. számú levélről értesülnek:
1. Címzett
2. Irattár
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