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Hegedűs Zoltán

NIogyoróska község telepiiiésszerkezeú
terw és helyi épités;t szabályzat
módosítás - előzetes vélemény

Iregedűs Zoltán Út
polgármestet

Mogyotóska Község Onkotmányzata
Mosvoróska

-

Fő út 58.
3893

Tisztelt Polgátmester Út!

Mogyotóska l{őzség Onkotmányzata 2016. június 22-én kelt levelében tájékoztatta
Igazgatőságwnkat a települési településszetkezeti terv és he\i építési szabá|yzat módosításának
megkezdésétől.

Mogyotóska telepiilésszetkezeú tervének és helyi építési szabá|yzatának módositásával3 terület
érintett:

1, A Vt-4 jelű építési övezetben 1,75/17 hrsz-ú ingat7anta vonatkozó e|őltásatnak módosítása
úgy, hogy éttetem, kávéző kereskedelmi-vendéglátó funkciójú építmények elhelyezhetóek
legyenek.

2. Az 58/1hrsz-ú ingatlan építési övezetének módosítása úgy, hogy lehetőség legyen egy

ökoturisztik aí |átogatőközpont megépítéséte.
3. A település belterületének déü hatátában küItetületen kialakítandó biológiai iszútőmű

létesítéséhez szükséges szabályozás |étrehozása a 085 / 6 és a 084 / 7 htsz-ot érintően.

Mogyoróska l{özség Önkormányzatának tátgf megketesésére lgazgatőságlnk nyilvántartása
a|apján az alábbi megál}apítás okat tes s zük:

o Á módosítani kír..ánt tetiiletek nagyvízi mederrel nem érintettek.

o Á tetr,.ezett módosítások ÉnrVrZIC kezelésben lér.ő krs.i,ízfolyást nem érintenek, azonban
a 084/1 |ttsz.-ű terület szomszédo, u" ÉMVIZIrG kezelésében lévő Boldogkőváta|jat-
patakkal.
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Mogyotóska teleptilés bel- és külterületén víztaizi áLLomást Igazgatóságunk nem

üzemeltet.

A módosítani kívánt tetiileteket felszíni vagy felsztn alatú ívővízbázis kiielölt védőterülete
nem érrnn.

Mogyoróska telepiilés a 2-7 Hetnád, Takta, valamint 2-5 Tokaj-Hegyalja tewezési
alegységeken helyezkedik el. Magyatország feliilvizsgáIt, 2015. é-vt vizgyűjtő-gazdálkodási
telve a 1155/2016. (III.31.) I(orm. határozattal lett elfogadva (a felülvizsgálattal
kaocsolatos dokumentációk elérhetők a wwrv.vizeink.hu honlapon. az alewsésí terwek

lt

peüg megtalálhatók a www.vizugy.hu honlapon.). A telepiiléstendezési terv
mó do sítá s akot az abb an foglaltak lrány adőnak tekintendók.

Az otszágos vizminőség-védelmi terület ^z otszágos teriilettendezési teruben
megállapított, kiemelt tércégi- és megyei tediletrendezési tervben alka|mazott övezet,
amelybe a fe|sziti és felszín alatúvizek, az embeÁ fogyasztásta,ItasznáIatta szánt vizek és

a vízl<lvéte|l művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása étdekében kijelölt vizek
megóvását szolgálő védelem alatt álJiő területek tattoznak. Az Országos Területendezési
Terwről sző|ő 2003. évi }C(VI. tórvény 3/7. mellélHLete alapján Mogyoróskaköztgazgatási
területe ,,I{iemelten étzékeny felszín alattt vízminőség-védelmi terület ővezete" besotolás
aIá nem tattozlk, de a ,,Felszíni vizek vízmtnőség védelmi vízgyőltő teóletének ővezete"
áItaI éÁntett.

o Mogyoróska telepiilés kiépített vizellátő báIőzattal tendelkezik, melyek üzemeltetője a

Botsodvíz Zrt. Abban az esetben, ha a váItoztatások vizikőzműveket érintenek, javasoljuk

a vizlkőzmű üzemeltetóvel töténő egyez tetést.

Á fenti megállapítások a|apján a településtendezési
követelmények betattás a mellett ítem kifogásoliuk.

követelménvek

-

eszközök módosítását az alábbi

A 084/1 hrsz._ú terület szomszédos az EMVIZIG kezelésében lévó Boldogkővára|jai-
patakkal. Á patak paít élétő| számitott 6,0 - 6,0 m széles patti sávot szabadon kell hagyni

a 83/2014. (nI.14.) I(otm. rendeletben foglaltaknak megfelelően, karbantattási és

fenntartási munkálatok e|végzéséte. Ezeken a területeken állandó épület, építrnény, kedtés
nem helyezhetó el, és fás szárűnővények telepítése is tilos. Továbbá a085/6 és a084/1
htsz-on az épitmények tersrezése során figyelembe kell venni a Boldogkőváraljai-patak
méttékadó NQ,..,,-os vizhozamához tattoző vízszíntet, az áwízi elöntések elkenilése
érdekében.

Ú1 Uta vagy egyéb célú ingatlanok beépítésének előfeltételéiil kell szabni a tetűlet
vízrendezését és a csapadékr,íz elvez etés ének megoldását.

o A szolgáltatotttvővíz minőségének ki kell elégítenie ,,az ivővíz minóségi követelményeiről
. és 

^z 
el7enőrzés tendjétól szőlő" módosított 201/2001,. (X 25.) I{otmányrendelet

előtásait.

o Áz újonnan kialakításra kerülő és más, szennyviz rácsatlakozás nélküli ingatlanok esetében

a tákötési lehetóséget, amennyiben múszakilag lehetséges, a meglévŐ, illetve az ajonnan
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kiépítendő kőzrnűhá|őzata biztosítani kell, illetve ennek hiányában, a képződőtt
szennyvizek áttalommentes elhelyezéséről gondoskodni kell.

o Á közcsatotnába vezetett szenny,vizek minőségének ki kell elégítenie a vizszennyező
anyagok kibocsátásaita vonatkoző hatáÉrtékektól és alkalmazásuk egyes szabáIyaből
szőlő 28/2004. 6II. 25,) KvVM tendelet előttásait.

o A közműves ivóvízellátő rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni a vízjközmű-
szolgáltatástől szőlő 2011. éw CCIX. törvény előtásait.

Igazgatőságunk az eLjátás esetleges további szakaszaiban is tészt kíván venni.
I(é{ük az elkészi|t, új dokumentációkat lgazgatőságanknak véleményezés céIjábőI megkiiüdeni
szíveskedjenek.

Az ,,egyes tervek, illewe ptogramok kömyezeti vízsgálatátő|" szőlő 2/2005. (I.11.) Kotm.
rendelet 3. számű melléklet ,,II. Nem otszágos hatásköú szerv által kidolgozott terv, illetve
pfogram esetén" c. pontjában a kömyezet védelméétt felelős szervek között az Országos Vízügyi
Főigazgatőság vagy a vizigyi tgazgatőságok nincsenek feltüntetve, ezétt a kőrnyezei vizsgá|at
|efolytatásának szükségessége és annak taftalmi követelménye ügyében nyl7atkozatot nem tudunk
adni.

E grréb vízsaz dálkodás i adatok

Igazgatőságunk, mint az á|lami tulaidonú fe|szinl és felszín alattivízkészletek ésvizi létesítmények
kezelője fontos íe|adatának tekinti a tetületén lévő Önkormányzatok szakrrrar- segítését, illetve a

velükva1óhatékonyésetedményesegyüttműködést.

A kotábbi gyakodatunknak megfelelően a 314/201,2. 6I.8.) I(orm. tendelet 9. sz. mellékletében
nem nevesített, de a tercezéshez esetlegesen szükséges további vizgazdálkodási adatok,
információk szolgáltatását - az adott feladat jellegéhez és volumenéhez szükséges adatfeldo|gozás
méttékének megfelelően - tédtés ellenében tudiuk vállalni, minden esetben egyedi átajánlat és az
alán7at elfogadás a a|apján.

Amennyiben további adatoktavan szükségük, úgy ké{ük a honlapunkól letólthető ,,Adatigénylő
Iap on" j eIez z ék lgaz gatő s águnk felé.

Miskolc, 2016. iúlius 10.
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