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Rózsa Gyöngyvér főépítész üdvözölte a megjelenteket. Tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Duna Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály munkatársai jelezték, hogy
nem tudnak részt venni az egyeztető tárgyaláson, így velük előzetesen egyeztetésre került a
véleményük. A hivatalok képviselői elfogadták a tervezői válaszban megfogalmazott módosításokat.
Megegyezésre került, hogy ezen álláspontjukat írásban is megküldik az Önkormányzat részére.
A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztályának munkatársa telefonon
jelezte, hogy nem tud részt venni az egyeztető tárgyaláson. A megküldött egyeztetési anyaggal
kapcsolatban határidőben nem tudott véleményt küldeni az Önkormányzat részére.
Váradi Tibor állami főépítész tájékoztatása szerint, abban az esetben, ha határidőre nem érkezik
vélemény, azt az államigazgatási szervet egyetértő félnek kell tekinteni.
Az önkormányzat később egyeztet és reagál a határidőn túl érkező örökség védelemmel kapcsolatos
észrevételekre.
A Pest Megyei Önkormányzat részéről kérdésként hangzott el, hogy az erőterületekre vonatkozó
módosítás az erdő övezeteket érinti-e. A terv tervezett módosítása nem érint erdő övezeteket.
A továbbiakban a tárgyaláson megjelent államigazgatási szervek képviselői által problémásnak ítélt
szabályozási kérdések az alábbiak szerint kerültek módosításra:

Állami Főépítész
vélemény

válaszok
magánút céljára fenntartott terület
helyett a telek be nem építhető része
ábrázolást alkalmazzuk
a telek alakjára vonatkozó előírás
általános formában megtartásra kerül

OTÉK vonatkozó része
történik a meghatározás

alapján

rendeltetéstől
függően
kerül
meghatározásra az előírt megtartandó
távolság

.

törlésre kerül a melléképületekre
vonatkozó magassági előírás
harangláb magasságára vonatkozó
előírás törlésre kerül

törlésre
kerül
szabályozás

a

differenciált

„minden
megkezdett
400
m2
telekterület után 1 rendeltetési egység
létesíthető”

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztály Útügyi Osztály
vélemény
válaszok
minta keresztszelvények pontosításra
kerülnek, illetve a meglévő utak
szelvényei jelölve lesznek
elkülönítésre kerül a tervezett és a
meglévő állapot
10 m -es szélesség kerül ábrázolásra
hidak kialakításához 10 m re lenne szükség
zsákutcák esetében a végfogadók szabályozási szélességét
jelölésre kerülnek a végfogadók
kéri jelölni
a Forrás utcában tervezett gyalogút szélességét célszerűbb megvizsgáljuk a kérdést,
lenne a tervezett 12 m széles út vonalában jelölni
a terven nem szerepel, de azóta a
jelenleg hatályos szabályozási terv
szerint telekalakítás történt
az Lf-1 övezetben, ahol 4 lakást is ki lehet alakítani javasolja 4 parkoló a telken belül kialakítható
településrendezési szerződés kötésének előírását a parkoló jelenleg, több gépkocsi elhelyezése
kialakításra vonatkozóan
során előírjuk a településrendezési
szerződés kötésének szükségességét
csökkentett útszélesség kialakításánál a sebesség korlátozása az útjelző táblák kihelyezésénél
szükséges
erre
tekintettel
lesz
az

önkormányzat
támogatását fejezte ki a gyalogos utak tervezett kialakításával
kapcsolatban

kmf.
A jegyzőkönyvet felvette:
Rózsa Gyöngyvér
főépítész

