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2016.11.17

I

2016.12.09

Hozzájárul a fejlesztéshez. A megvalósítás során az alábbiakat kérik figyelembe venni, betartani. Természet- és tájvédelmi szempontból: Onga város
ITS-ében összesen 4 db akcióterületet határoltak le. Közülük 3 db nem érint védett vagy Natura 2000 területeket, azonban a települési belterülettől
ÉK-i irányban, a szomszédos bányatavakon át Ócsanálos településrészig húzódó "Turisztikai akcióterület" a Hernád-folyót kísérő Natura 2000
területen helyezkedik el. Emiatt az ezen területrészen tervezett fejlesztések / beruházások során kiemelt figyelmet kell fordítani az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004 (X.8.) kormányrendeletben foglaltakra, annak rendelkezéseit mindenkor be
kell tartani. Levegőtisztaság- és zajvédelmi szempontból: a 306/2010 (XII. 23.) kormányrendelet a 284/2007 (X.29.) kormányrendelet, és a 27/2008
(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet betartása mellett nem kifogásoljuk a stratégiát. Földtani közeg védelme szempontjából: Az ITS megvalósítása
során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a városban tervezett fejlesztésekhez, beruházásokhoz tartozó létesítmények, építmények,
tevékenységek nem veszélyeztethetik a földtani közeg jó állapotát, továbbá az általános normatív emberi elvárásokon és a valamennyi vonatkozó
hatályos jogszabályban megfogalmazott környezeti célkitűzések teljesülését. Hulladékgazdálkodási szempontból: a dokumentáció megfelel a
szakmai, ágazati, jogszabályi és egyéb követelményeknek, így annak jóváhagyásához hozzájárulunk. Felhívjuk a figyelmet, hogy a beruházások során
vizsgálni szükséges, hogy azok a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.)
kormányrendelet hatálya alá tartoznak-e. Amennyiben igen, akkor a hivatkozott rendelet 1. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti engedélyezési
eljárás kell lefolytatni.

2016.11.17

I

2016.11.25

Hozzájárul a fejlesztéshez

2016.11.24

A elvárások beépítésre kerültek a megalapozó vizsgálat 1.15.2 és
A 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet alapján a terület besorolása nem megfelelő. A 18/2003 (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet értelmében a
1.15.8 fejezetébe. A véleményben megfogalmazott elvárások egy
település "B" közepesen veszélyeztetett besorolást kapott. Ennek megfelelően kiemelten fontos a település egységes vízrendezése, a teljes belterület része a településrendezési eszközök módosításánál (település
csapadékvíz elvezető rendszerének folyamatos fejlesztése és fenntartása. A rendeletnek megfelelően javaslatok kerültek megfogalmazásra új
rendezési terv) lesz aktuális. A módosításnál a jelen levélben
beépítésre szánt területek és a magas vízállású területek vonatkozásában. Ívóvízellátás: 253/199. (XII. 20.) Kormányrendelet 8.§-ában és a 147/2010 megfogalmazott követelmények, elvárások és nemzeti szabványban
(IV. 29.) kormányrendelet 1. mellékletében foglaltakat javasoljuk figyelembe venni. A javaslatban megjelentek előírások a szennyvízcsatorna hálózat foglaltak kiemelten figyelembe vételre kerülnek. Az elvárások másik
kiépítésére és fenntartására vonatkozóan. A település körül elhelyezkedő vízművek védőidomára és védőterületére vonatkozó előírásokat be kell
része csak a projektek tervezésénél és kivitelezésénél kerülnek
tartani. A nagyvízi meder és a parti sávra vonatkozó jogszabályok (1995. évi LVII. törvény, 74/2014 (X. 23.) BM rendelet, 30/2008 (XII. 31.) KvVM
előtérbe; így a műszaki tervek és dokumentációk elkészítésénél a
rendelet, 83/2014 (III. 14.) kormányrendelet, 120/1999. (VIII. 6.) kormányrendelet) rendelkezéseit be kell tartani.
tervezők figyelembe veszik az előírtakat, valamint a jogszabályi
előírásoknak megfelelően lesznek elvégezve a kivitelezési munkák.

2016.11.17

I

4.

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Beérkezett vélemény leírása

(ÉÉÉÉ.HH.NN)

2016.11.17

I

2016.12.19

A szakvélemény a következő: A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI.8.) kormányrendelet 9. számú melléklete alapján az Országos
Vízügyi Főigazgatóságnak az alábbi adatokat kell megadni a településfejlesztési koncepció és a településrendezési tervek kapcsán: nagyvizi meder,
rendszeres belvízjárta terület, országos vízminőség-védelmi terület. A fenti szempontok alapján az alábbi észrevételeket, megállapításokat tesszük.
A megállapításhoz kapcsolódó elvárások piros színnel jelennek meg a szövegben. 1* Az ITS-ben a T6 és T7 célok és a turisztikai akcióterület érinti a
Hernád folyó jobb parti 2.18. számú és a 2.19. számú ártéri öblözetét, a 08.08. számú Hernádnémeti-hernádszurdoki árvízvédelmi fővédvonalát, az
Ócsanálosi önkormányzati körtöltést, valamint a folyó nagyvízi medrét. A nagyvízi mederrel érintett területek használatával, hasznosítási
lehetőségeivel, valamint a az árvízvédelmi művek vonatkozásában az 1995. évi LVII. sz. Vízgazdálkodásról szóló törvény, a 83/2014. (III. 14.), a
147/2010. (IV.29.), valamint a 30/2008. (XII.31.) kormányrendeletek előírásai az iránymutatóak. 2* Onga város közigazgatási területe nem része
belvízvédelmi öblözetnek. 3* Onga közigazgatási területén Igazgatóságunk 2 db vízrajzi létesítményt üzemeltet a 192806 hidrometeorológiai
állomást a 477 hrsz.-ú ingatlanon, valamint a 003945 felszín közeli állomást a 122/4 hrsz.-ú ingatlanon. Az állomásokon csapadékösszeg, ill. talajvíz
adatok rendelkezésre állnak, melyet konkrét tervezési munkák esetén Igazgatóságunk térítéses adatszolgáltatásként biztosítani tudja. 4* A
sérülékeny földtani környezetben található Bőcs ÉRV X/b. telep vízbázis (Sajóládi Vízmű) hidrogeológiai védőidom és védőterület Onga város
közigazgatási területének déli részét érinti az 50 éves elérési időre meghatározott "B" hidrogeológia védőövezet. A tárgyi véleményezési anyag a
védőövezetet nem ismerteti, a térképeken nem szemlélteti. A kijelölt hidrogeológiai védőidom és védőövezet területét a véleményezési anyagban
ismertetni kell, ill. térképi mellékleten felm kell tűntetni. 5* Az üzemelő, sérülékeny földtani környezetben található Hernádnémeti keleti csúcsvízmű
X. Telep "B" hidrogeológiai védőövezete a település keleti oldalát, így a Turisztikai Akcióterület középső részét kiterjedően, a Gazdasági akcióterület
DK-i sarkát kis részben érinti. A tárgyi dokumentációk a védőövezetről nem tesznek említést, a korlátozásokat nem ismertetik. A védőterület
érintettségét és az ezzel kapcsolatos korlátozásokat dokumentációban rögzíteni kell, az akcióterületek vonatkozásában a kijelölő határozatban tett
előírásokat érvényesíteni kell .6* Az országos vízminőség-védelmi terület az országos területrendezési tervben megállapított, kiemelt térségi- és
megyei területrendezési tervben alkalmazott övezet, amelybe a felszíni és a felszín alatti vizek, az emberi fogyasztásra, használatra szánt vizek és a
vízkivételi művek, továbbá a halak életfeltételeinek biztosítása érdekében kijelölt vizek megóvását szolgáló védelem alatt álló területek tartoznak. Az
Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 3/7. melléklete alapján Onga város közigazgatási területének döntő része érintett
"Országos vízminőség-védelmi terület övezete" által. Három akcióterület teljes egészében, míg a Turisztikai akcióterület döntő mértékben részei az
országos vízminőség-védelmi területnek. A véleményezési anyag erre a tényre nem tér ki. A dokumentációban az országos vízminőség-védelmi
területre ki kell térni, annak térképi ábrázolása mellett. Továbbá az ITS 12. oldalának 3 bekezdését, 4. bekezdését és a Megalapozó vizsgálat 1.15.6.
fejezetének 2. bekezdését javítani szükséges.

A véleményben megfogalmazott elvárások a projektek tervezésénél
és kivitelezésénél kerülnek előtérbe; így a műszaki tervek és
dokumentációk elkészítésénél a tervezők figyelembe veszik az
előírtakat, és a kivitelezési munkák a jogszabályi előírásoknak
megfelelően valósulnak majd meg. A beruházások tervezésekor
megvizsgálásra kerül, hogy a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005 (XII. 25.) kormányrendelet hatálya alá tartoznak-e,
amennyiben igen, az engedélyezési eljárás lefolytatásra kerül.

nem releváns

1* Az előírások megjelenítése megtörténik a megalapozó vizsgálat
1.15.8. fejezetében és az ITS 4.1. fejezetében. 2* A megalapozó
vizsgálat 1.16.2.2. fejezet kiegészítésre kerül. 4* Bőcs ÉRV X/b. telep
vízbázis (Sajóládi Vízmű) hidrogeológiai védőidom és védőterület
ismertetésre kerül a Megalapozó vizsgálat 1.14.1.1. és 1.15.2.
fejezetében. A térkép bemutatásra kerül a mellékletekben. 5* A
Hernádnémeti keleti csúcsvízmű X. Telep "B" hidrogeológiai
védőövezet területe a megalapozó vizsgálat 1.14.1.1. és 1.15.2.
fejezetében ismertetésre kerül, valamint a korlátozások bemutatásra
kerülnek. Az ITS 4.1. fejezetében a korlátozásokra való hivatkozás
megtörtént. 6* A dokumentációban az országos vízminőség-védelmi
terület ismertetése megtörtént (megalapozó vizsgálat 1.15. fejezet),
annak térképi ábrázolása mellett. Továbbá az ITS 14. oldalának 3

7* Mind a zöld város akcióterület, mind a Turisztikai akcióterület érinti az ongai bányatavak egy részének területét. A megalapozó vizsgálat 1.7.4.
fejezetében a turizmus fejlesztése résznél kerékpárút ill. kilátó építése, horgász- és viziturizmus fejlesztése, valamint kemping kialakítása szerepel.
Továbbá a 3.2. fejezetben üdülőövezet és plázs kialakítása is említésre kerül. Ennek ellenére a bányatavak hasznosítására vonatkozó jogi
szabályozást a véleményezési anyag nem említi. A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.)
kormányrendelet előírásait figyelembe kell venni, továbbá ezt rögzíteni kell a vonatkozó dokumentációkban . 8* A Zöld város Akcióterületen
Igazgatóságunk 1 db, vízjogi engedéllyel rendelkező kutat tart nyilván. A kút aktuális állapotáról és használatáról Igazgatóságunk információval nem
rendelkezik, ezért az akcióterülettel kapcsolatos további tervezések során javasoljuk a kút jelenlegi funkciójának, üzemeltetőjének tisztázását. A
másik három akcióterületen engedélyezett felszíni vagy felszín alatti vízhasználatról nincs tudomásunk. 9* A település ivóvíz rendszerét az Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV Zrt.), míg a szennyvízelvezető rendszert a Borsodvíz Zrt. üzemelteti, az összegyűjtött szennyvizek a
körömi szennyvíztisztító telepen kerülnek megtisztításra. A település meglévő vízvezeték-hálózatát és szennyvízcsatorna rendszerét érintő
fejlesztések, rekonstrukciók esetén javasoljuk az üzemeltető ÉRV Zrt., illetve a borsodvíz Zrt-vel történő egyeztetés lefolytatását. Rögzíteni kell, hogy
a csapadékvizek és tisztított szennyvizek befogadójaként az ÉMVIZIG kezelésében lévő Bársonyos-öntözőfőcsatorna nem vehető figyelembe. A
víziközművekkel foglalkozó fejezetekben az alábbiakat szerepeltetni kell: - Az újonnan kialakításra kerülő és más, rácsatlakozás nélküli ingatlanok
esetében, amennyiben műszakilag lehetséges, biztosítani kell a közműhálózatra történő rácsatlakozás lehetőségét. - A közműves ivóvízellátó és
szennyvízelvezető rendszer igénybevétele során figyelembe kell venni a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásait. - A
közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és
alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet előírásait. - A szennyvíz bekötéssel nem rendelkező ingatlanok esetében a
települési szennyvízcsatornára történő csatlakozásig gondoskodni kell a keletkező szennyvizek ártalommentes elhelyezéséről. - Az esetleges
keletkező ipari, technológiai szennyvizek csak a vízügyi hatóság által engedélyezett előtisztító berendezésen keresztül vezethetőek be a
közcsatornába.

annak térképi ábrázolása mellett. Továbbá az ITS 14. oldalának 3
bekezdését, 4. bekezdését és a Megalapozó vizsgálat 1.15.2. és
1.15.6. fejezeteinek javítása is megtörtént a véleményben foglaltak
szerint. 7* A bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és
kötelezettségekről szóló 239/2000. (XII.23.) kormányrendelet
előírásai rögzítésre kerültek a dokumentációban. 9* A Megalapozó
vizsgálat 1.14. fejezete kiegészítésre került a víziközművekhez
kapcsolódó előírásokkal.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi
5. Igazgatóság - Tűzvédelem, polgári védelem és
katasztrófavédelem

2016.11.17

I

2016.11.24

Tűzvédelmi, polgári védelmi és katasztrófavédelmi szempontok: oltóvíz igény, fúrt kút szabályai, Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásainak
betartása. Javasolja a földtanilag veszélyes területek felmérését és azok feltűntetését a szabályozási terven és helyi építési szabályzatban; valamint
az ár- és belvízveszélyes területeken az építési engedélyhez szükséges követelmények meghatározását és a mélyfekvésű területen történő építés
megtiltását a helyi építési szabályzatban.

A véleményben megfogalmazott elvárások egy része a
településrendezési eszközök módosításánál (település rendezési
terv) lesz aktuális. A módosításnál a jelen levélben megfogalmazott
követelmények, elvárások és nemzeti szabványban foglaltak
kiemelten figyelembe vételre kerülnek. Az elvárások másik része csak
a projektek tervezésénél és kivitelezésénél kerülnek előtérbe; így a
műszaki tervek és dokumentációk elkészítésénél a tervezők
figyelembe veszik az előírtakat, valamint a jogszabályi előírásoknak
megfelelően lesznek elvégezve a kivitelezési munkák.

6.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

2016.11.17

I

2016.11.29

A megküldött véleményezési dokumentációt környezet-egészségügyi szempontból elfogadásra javasolják.

nem releváns

7.

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasútügyi és
Hajózási Hivatala

2016.11.17

I

2016.12.07

Hozzájárul a fejlesztéshez

nem releváns

2016.11.17

I

2016.11.21

Hozzájárul a fejlesztéshez

nem releváns

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főo.

2016.11.17

I

2016.12.02

A véleményben megfogalmazott elvárások a projektek tervezésénél
Hozzájárul a fejlesztéshez. A megvalósítás során az alábbiakat kérik figyelembe venni, betartani: a kialakítandó, áthelyezendő, ideiglenes és végleges
és kivitelezésénél kerülnek előtérbe; így a műszaki tervek és
közlekedésépítési létesítményekhez, valamint a megszüntetendő közlekedési létesítményekre engedélyt kell kérni a 93/2012 (V.10.)
dokumentációk elkészítésénél a tervezők figyelembe veszik az
kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően; a területrendezések és a szükséges telekalakítások során valamennyi ingatlan közúti kapcsolatát
előírtakat, és a kivitelezési munkák a jogszabályi előírásoknak
biztosítani kell; a szükséges útlezárások, útcsatlakozások építéséhez a közútkezelőtől engedélyt kell kérni, a hatósághoz be kell jelenteni.
megfelelően kerülnek elvégzésre.

Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és
Vagyongazdálkodási Központ

2016.11.17

N

2016.12.19

A településfejlesztési koncepció nem tartalmazza az örökségvédelmi hatástanulmányt, melyek készítése a kulturális örökség védelméről szóló 2001.
évi LXIV. Tv. (Kötv.) 85/A §. 1 bekezdése értelmében kötelező. A hatástanulmánnyal kapcsolatban részletes iránymutatást a régészeti örökség és a
műemléki értékek védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39/2015 (III.11.) kormányrendelet 68-69 §-a tartalmazza. A hatástanulmánynak
elsődlegesen azokat a hatásokat kell elemeznie, ahol a terv változtatásokat irányoz elő. Bizonyítani kell, hogy a tervezett fejlesztések, ill. szabályozás
nem veszélyezteti a kulturális örökség és a védendő értékek jövőjét, biztosított a településszerkezet, a településkép és az egyedi értékek
hagyományának, valamint a régészeti értékek védelme. A 314/2012 (XI. 8.) kormányrendelet 1. mellékletének 1.12.4.6 pontja alapján a
területfelhasználás, valamint az épített környezet vizsgálata során ki kell térni a műemléki terület: történeti táj, műemléki jelentőségű terület,
valamint a műemléki környezet környezet vizsgálatára is és ugyanezen rendelet 6. melléklet II. részének megfelelően ezeket az érintett tervlapon
ábrázolni kell.

8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala

9.

10.

11.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci
Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

2016.11.17

I

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi építési
szabályzatról szóló 2/2016.(II.10.) számú helyi rendeletében
jóváhagyta egy új komplex településrendezési terv elkészítését is.
Jelenleg az ITS készítésével párhuzamosan folyik az új komplex
településrendezési terv elkészítése, melynek része lesz az
örökségvédelmi hatástanulmány is. Az elkészült településrendezési
dokumentáció alapján - amennyiben szükséges - majd az Integrált
Településfejlesztési Stratégia is módosításra kerül. A megalapozó
vizsgálat 1.12.4.6. fejezete a véleményben foglaltaknak megfelelően
kiegészítésre kerül.

A projektek megvalósításakor és a településrendezési eszközök
módosításakor a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény alapján a termőföld védelmének érvényesítése kiemelten
kezelendő szempont lesz. A gazdaságfejlesztési akcióterület tervezett
fejlesztései részben a meglévő üzemi területekhez kapcsolódnak,
másodrészben mezőgazdasági típusú (gyümölcstermesztés
feldolgozás, közösségi kertek) fejlesztéseket foglalnak magukba. Az
ipari jellegű fejlesztések esetében a rosszabb minőségű szántó
területek kerülnek bevonásra a fent nevezett törvény értelmében.

12.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Főosztály

2016.11.17

I

2016.12.02

A véleményező felhívja a figyelmet a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény a termőföld védelmének érvényesítése érdekében hozott
előírásait, javaslatait érvényre kell juttatni. Az akcióterületeken belüli azon fejlesztéseket, amelyek belterületi ingatlanokat érintenek, azokat
támogatja. A gazdaságfejlesztési akcióterület által lehatárolt terület többsége a település viszonylatában átlagostól jobb minőségű szántó művelési
ágú termőföldet érint, ezért azok más célú felhasználásra történő megtervezését a helyhez kötött igénybevétel kivételével földvédelmi szempontból
nem támogatja.

13.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

2016.11.17

I

2016.11.22

Hozzájárul a fejlesztéshez

nem releváns

14. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály

2016.11.17

I

2016.12.02

Hozzájárul a fejlesztéshez

nem releváns

15. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság

2016.11.17

N

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki
16. Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati
Osztály

2016.11.17

I

2016.11.24

A településfejlesztési dokumentációban nem tűntették fel az alábbi működő bányatelket: "Onga I. kavics" védnevű bányatelek: 269/9, 301, 302,
0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0196, 0202, 0203, 0205, 0206, 02 ,04/2-8, 04/10, 021, 023/7-8, 024, 026/a-b, 027-029, 030b, 0196/8,
0203/7, 04/11-13, 011/1, 012/3-4, 04/7-9 helyrajzi számú ingatlanok területére terjed ki.

A Megalapozó Vizsgálat 1.17. Ásványi nyersanyag lelőhely c. fejezete
kiegészítésre került.

17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

2016.11.17

I

2016.11.22

Hozzájárul a fejlesztéshez

nem releváns

18. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

2016.11.17

N

2016.12.20

Felsőzsolca Város Önkormányzata az alábbi észrevételeket teszi: * A dokumentumban teljesülni látjuk az OKRT rendeletet, mely a miskolci
agglomerációt együtt tervezendő térségi övezetként definiálja. Ez megnyilvánul a hasonló problémák, célok, megvalósulásuk módjában is, és a
települések közötti szoros, folyamatos együttműködést is feltételezi, melyet Felsőzsolca maga részéről is fontosnak ítél. * Felsőzsolca részéről
jelentős fejlesztői tartalékot, ugyanakkor szükségszerűséget látunk Onga, s a térség további szomszédos települései között ökológiai, környezeti,
rehabilitációs együttműködési lehetőségek kihasználásában (pl. külterületi bányatavak stb.). * Egyetértünk, s együttműködési feladatot látunk Onga
város által követett Zöld város fejlesztési programmal, mely a miskolci agglomeráció településeinek átfogó, egyeztetett, közös programja lehet, egy
magas, kertváros lakóminőség, a vonzerő és népességmegtartás érdekében. * Örömmel vesszük, hogy Onga települési tervei szerint csatlakozni
kíván a Felsőzsolca-Onga határában az ÉSZAK-Szél Konzorcium további, új szélerőmű telepítési programjához. * A lakossági igényként is megjelenő
helyközi Felsőzsolca - Onga - Arnót - Szikszó összekötő, s az EUROVELO nemzetközi hálózathoz is csatlakozó 18 km-es kerékpárút kiépítését
részünkről támogatandó programnak tekintjük, melynek közös egyeztetésében, koordinációjában Felsőzsolca Önkormányzat részt kíván venni.
javasoljuk, hogy ne csak a települések külterületi szakaszán, de lehetőleg a belterületeken önálló kerékpárutak létesüljenek, mivel a járda igénybeill. elvételével kialakított, festett kerékpárutakkal kapcsolatban a tapasztalatok, s a lakossági vélemények kedvezőtlenek. *A tervezett ipari parkba települő fejlesztések - termelő, szolgáltató üzemek tartalmát már tervi szinten, ill. folyamatosan és kölcsönösen szükséges egyeztetni a két település
sajátosságainak, a szabad munkaerő struktúrájának, stb. előnyös koordinációja érdekében. Ennek célszerű formája az egészségügyi, szociális és
gyermekjóléti társuláshoz hasonló partneri megállapodás lehetne.

Onga Város Önkormányzata is szívesen együttműködik az
agglomeráció településeivel a közös problémák, feladatok
megvalósításában és célok elérésében. A belterületi kerékpárutak
építése is hosszú távon szerepel a város céljai között. Az Ipari parkba
betelepülő fejlesztések esetében Önkormányzatunk is fontosnak
tartja a folyamatos egyeztetést Felsőzsolca Önkormányzatával, s
preferálja ennek a folyamatnak a formalizálását is.

19. Felsőzsolca Város Önkormányzata

2016.11.17

I

20. Arnót Község Önkormányzata

2016.11.17

N

21. Szikszó Város Önkormányzata

2016.11.17

N

22. Hernádkak Község Önkormányzata

2016.11.17

N

23. Gesztely Község Önkormányzata

2016.11.17

N

24. Újcsanálos Község Önkormányzata

2016.11.17

N

25. Sóstófalva Község Önkormányzata

2016.11.17

N

Onga Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények
Sorszám

1. Nyárádi Tibor

Név / Szervezet neve

Cím

Elérhetőség (email, telefon)

nyaradi.tibor@u
pcmail.hu

Észrevételek
beérkezésének
dátuma
(ÉÉÉÉ.HH.NN)

2016.11.18

Beérkezett vélemény leírása

A település ITS-ben többször helyrajzi-szám szerepel, ezek alapján lehetetlenség beazonosítani, hogy a tervezett beruházás hova is van tervezve.
Szerintem célszerűbb lenne az utca-házszám használata. Vagy a honlapra feltenni egy olyan térképet, amely a hrsz-eket tartalmazza, Több építési
engedély esetében is ez a probléma. Pl. geotermikus kutak engedélye.

Tervezői válasz

Onga város honlapján a Településfejlesztés menüpont alatt
megtalálható Onga város jelenleg hatályos településrendezési terve,
mely tartalmazza a település helyrajzi számait. A város jelenleg
elkészülő településfejlesztési dokumentumaiban azért használunk
helyrajzi számokat, mert azzal egzaktabban leírható a területek
elhelyezkedése. Előfordulhat, hogy az érintett terület külterület vagy
belterületen van, de nincs közterülethez rendelve, ezekben az
esetekben a helyrajzi szám tud csak pontos útmutatást adni.

