Előzetes tájékoztatási és adatkérési dokumentáció
Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 30/2020. (III.26.) KT határozatával, majd a
35/2020. (V.4.) PM határozataival döntött arról, hogy módosítja az hatályban lévő Településrendezési
Eszközeit. A módosítás célja az alább bemutatott részterületre vonatkozó beruházói szándék
támogatása.
Az egyeztetési és jóváhagyási eljárás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) korm. rendelet (a továbbiakban R.) 42. §, szerinti tárgyalásos
eljárás szerint kerül lefolytatásra.
A R. 24. szakasz A településrendezési eszközök készítése, módosítása egyeztetésének és elfogadásának
szabályaira vonatkozó 32. § (6) bekezdései alapján a településrendezési eszköz egyeztetése történhet
tárgyalásos eljárás szerint, ha:
„(6) A településrendezési eszköz egyeztetése tárgyalásos eljárás szerint történik, amennyiben a
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó ügy tárgyát képező
építési beruházás megvalósítása miatt indokolt,
b) a Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén, az érintett településen a
veszélyhelyzet következményeinek a felszámolása vagy a további, közvetlenül fenyegető
veszélyhelyzet megelőzése miatt indokolt, vagy
c) a képviselő-testület döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen, beruházás
megvalósítása miatt indokolt.”
Ennek értelmében a Képviselő- testület a 48/2020. (VIII.27.) határozatával a város kiemelt fejlesztési
területévé nyilvánította az érintett ingatlanokat.
Jelen dokumentáció az előzetes tájékoztatási szakasz és adatkérés eljárás lefolytatásához készült.
A tervezési munka alapjául szolgáló alaptérkép a FŐMI által 2019 júniusában átadott digitális
alaptérkép felhasználásával készül.
Alsózsolca Város rendelkezik a teljes közigazgatási területére vonatkozó, OTÉK szerint készült hatályos
Településszerkezeti Tervvel, Helyi Építési Szabályzatokkal és Szabályozási Tervekkel. A jóváhagyás óta
három alkalommal kerültek a tervek módosításra a felmerült helyi igények szerint. A városban jelenleg
az alábbi településrendezési eszközök vannak hatályban:


Településszerkezeti Terv:

3/2005. (V.12) határozat

 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv:
12/2005. (V.13) rendelet
Figyelembe véve a kijelölt módosítási területet a Településrendezési eszközök módosítása a
Településszerkezeti tervet és a Szabályozási Tervet is érinti.

A MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET
A tervezési terület lehatárolása
A 029/4-8 és 031 hrsz. ingatlanokat érintő településszerkezeti egység

M = 1:8.000
A tervezési terület lehatárolása az alaptérképen

A hatályos településszerkezeti terv

A módosítás célja:
Különleges beépítésre szánt terület - nyersanyag-kitermelés, nyersanyag-feldolgozás céljára szolgáló
terület kijelölése, a szakigazgatási szerv által kiadott határozattal bővített bányatelek egységes
besorolása érdekében.
A tervezési területe és környezetét érintő bányatelek és közmű gerincvezetékek pontos feltűntetése.

A hatályos szabályozási terv

A módosítás alapjául szolgáló dokumentumok:
 A BAZ Megyei Kormányhivatal BO/15/273-25/2020 sz. határozata az „Alsózsolca V –







átmeneti törmelékes nyersanyag” bányatelek módosításáról
A BAZ Megyei Kormányhivatal BO/15/121/19/2019 sz. határozata a kutatásra vonatkozó
műszaki üzemi terv jóváhagyásáról
A Miskolci Járási Hivatal BO-08/KT/08220-13/2019 sz. határozata a környezetvédelmi
működési engedély módosításáról
A vállalkozó által átadott bányaművelési térkép
A környezetvédelmi működési engedélyt megalapozó környezeti hatástanulmány
Az ANPI 2017 évi adatszolgáltatása

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK TERVEZETE
Településszerkezeti Terv

M = 1:8.000

Szabályozási Terv

M = 1:8.000

A Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv jelmagyarázata

