
Ónod Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

1/2014. (I. 21.) sz. határozata

Ónod Község Önkormányzata Képviselő-testülete a módosítás alatt lévő Településren-dezési eszközeire vonatkozóan a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet [továbbiakban: KR]alapján az alábbi határozatot hozza:A KR 38.§ szerinti ún. véleményezési szakasz lefolytatásra került, a beérkezett vélemé-nyek tartalmát a képviselők megismerték. Az eljárás ennek ismeretében jelen határozatközzétételével egy időben lezárásra kerül.A képviselőtestület az 1. sz. melléklet szerinti táblázatban foglalja össze a beérkezett vé-leményeket, valamint a véleményekre, észrevételekre vonatkozó tervezői válaszokat,melyeket elfogad, és felkéri a polgármestert, hogy intézkedjen a terv befejezésével kap-csolatban.
Határidő: azonnalFelelős: Tarnóczi József polgármester
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1. SZ. MELLÉKLET 
314/2012. (XI.8) KR. 38.§ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEFOGLALÁSA 

 
 

 ILLETÉKES ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERV, CÍM VÉLEMÉNY TERVEZŐI VÁLASZ 
1.  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész 
3525 Miskolc, Városház tér 1. 

allami.foepitesz@borsod.gov.hu 
BOD/01/1121-3/2013 – Gergely Péter 

Segédszerkesztő vonalak rajz-
technikai hibából eredő megje-
lenítését törölni szükséges. 
Sajó nyomvonala nem javítható 
jelen eljárásban. 
A régészeti terület olíva jelölése 
törlése javasolt. 
A tervezési terület kitöltése tör-
lésre javasolt. 
Övezeti határ esetében piros pont-
vonal alkalmazása szükséges. 
A tó területfelhaszánlását a jö-
vőbeni hasznosításhoz kell iga-
zítani. 
0151 hrsz. gépjárművel való 
megközelítését biztosítani kell. 
Vg-2 és szomszédos területei 
közötti övezeti határ hiányzik. 
Szabályozási vonalak korrigálá-
sa szükséges és 0150/1 és 157 
hrsz. ingatlanok között. 
A közterületek és utak terület-
felhasználását ki kell egészíteni. 
A töltés miatt területcsökkené-
sek következményeként az épí-
tési övezetek felülvizsgálata 
szükséges, HÉSZ korrigálandó. 
OTÉK 2012.VIII.6 hatályos jel-
kulcsok alkalmazandók. 
A magasabb szintű tervek vizs-
gálatát tartalmazza a terv. 
BAÉ számítást tartalmaz a terv, 
igazoltan nem csökken. 
Alátámasztó munkarészek elké-
szültek. 

Javításra került. 
 
 
Tudomásul vettük. 
 
Javításra került. 
 
Javításra került. 
 
Javításra került. 
 
Javításra került. 
 
 
Javításra került. 
 
Javításra került. 
 
Javításra került. 
 
 
Javításra került. 
 
Javításra került. 
 
 
 
Javításra került. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 

3530 Miskolc, Mindszent tér 4. 
eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu 
14491-2/2013. – Madácsi Henrietta  

Előírásban rögzített határ-
időn belül nem válaszolt. 

3.  Bükki Nemzeti Park Igazgatóság 
3304 Eger, Sánc u. 6. 
titkarsag@bnpi.hu 

I-715/5/2013. – Szögedi Zsuzsanna 

A védett területeken új beépí-
tésre szánt, építési övezet kije-
lölése nem tervezett, ezért táj- 
és természetvédelmi szem-
pontból kifogást nem emel. 
A TSZT és SZT jelmagyarázata 
tartalmazza az ökológiai folyo-
só, Natura 2000 jelölését, de a 
tervlapon a fedvény nincs ábrá-
zolva, kéri pótolni. 
Hiányoznak a TSZT-ről a TFH 
betűjelei, továbbá a Sajó folyó 
neve is. 
SZT-n a jelmagyarázat hiányos, 
egyes TFH-ok jelét kéri pótolni. 

 
 
 
 
 
Lapbeállítási hiba, a végleges 
anyagnál korrigálásra kerül. 
 
 
 
Korrigálásra kerül. 
 
 
Korrigálásra kerül. 

4.  Nemzeti Környezetügyi Intézet Észak-
Magyarországi Kirendeltsége 

3530 Miskolc, Vörösmarty u. 77. 
emi@neki.gov.hu 

É-NeKI/648-4/2013. – Gönczi Anna 

A dokumentációt áttekintette, a 
korábbi szakvéleményében fog-
laltakat (melyet a dokumentá-
ció is tartalmaz) fenntartja. 
Véleményezésben részt kíván 
venni. 

 



5.  B.-A.-Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatós. 
3501 Miskolc, Pf. 18. 

borsod.titkarsag@katved.gov.hu 
2815-4/2013. – Pitkó Laura 

A tervanyagot áttekintette, azt 
kikötés nélkül elfogadásra java-
solja. 

 

6.  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Népegészség-
ügyi Szakigazgatási Szerv 

Miskolci Kistérségi Népegészségügyi Intézet 
3530 Miskolc, Meggyesalja u. 12. 
titkarsag.miskolc@emr.antsz.hu 

BOR/015/296-4/2013 – Surányi Judit 

A módosítás közegészségügyi 
kérdéseket nem érint, szakterü-
lete vonatkozásában a módosí-
tás elfogadja. 

 

7.  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelőség 

3501 Miskolc, Pf. 369. 
vezeto-borsod@nkh.gov.hu 

BOT/02/625-3/2013. – Győri Zsuzsanna 

A tervezettel egyetért. 
A megvalósítandó közlekedési 
létesítményekre engedélyt kell 
kérni. 

 
Tudomásul véve. 

8.  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
3525 Miskolc, Vologda u. 4. 

miskolc@takarnet.hu 
10662/2013 – Fejes Tibor 

Földvédelmi szempontból kifo-
gást nem emel, az elkészített 
dokumentáció jóváhagyását 
támogatja. 

 

9.  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal 
Erdészeti Igazgatóság 

3526 Miskolc, Blaskovics L. u. 24. 
aesz09.ig@aesz.hu 

BOG/01/5534-4/2013 – Hegedűsné H. Olga 

Ónod 0151 hrsz.-ú ingatlanon 
található Ónod 8B és 8C erdő-
tervi jelű erdőrészletek igény-
bevételére került sor; a fennma-
radás engedélyezésére közigaz-
gatási eljárás indult 2011.11.16-
án. Az ingatlan adásvétele, kisa-
játítása folyamatban van, ezért 
eljárását az állami tulajdonba 
kerülésig felfüggeszti. 

A tulajdonviszonyok rende-
zése nem a rendezési terv 
feladata. 

10.  B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóság 

3526 Miskolc, Blaskovics L. u. 24. 
borsod-nti@mgszh.hu 

BOF/01/2414-2/2013 – Simon László 

  

11.  Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
3529 Miskolc, Csabai kapu 17. 

info@nmhh.hu 
CM/42695-6/2013 – Téglásné V. Mária 

A terv tartalmazza a hírközlési 
szakági anyagot. Hírközlési ha-
táskörbe tartozó érdekeket nem 
sért. 

 

 


