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Kukucska Zsolt

ELŐTERJESZTÉS
a Közgyűléshez

Nyíregyháza 19/2005. (V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához
szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról
(MÓDOSÍTÁSOK VI. - Damjanich lakópark területe - egyszerűsített eljárás)
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városi főépítész

'

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:
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Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea
kabinet vezetője

Jegyzői

Véleményező

bizottságok:

Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
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Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza MJV Közgyűlésének Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottsága átruházott
hatáskörében a Damjanich lakópark területe területre vonatkozóan döntött a város 117/2005.
(V.4.) sz. közgyűlési határozattal megállapított településszerkezeti tervének, valamint a 21/2007.
(Vl.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási
tervének módosításáról.
Jelen módosításaink esetében a településszerkezetet meghatározó műszaki infrastruktúra
főhálózat nem változik, új beépítésre szánt terület kijelölése történik, nem történik zöld,
vízgazdálkodási, erdő- és természetközeli terület megszüntetése. A településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban : Korm. rendelet) 32.§ (4) bekezdése alapján a rendezési terv módosító
eljárás az egyszerűsített eljárás szabályai szerint lefolytatható.
2019 márciusában FŐÉP/468/2019. ügyiratszámon 3 területre egyszerűsített eljárásban
indítottunk módosítási javaslatokat az előzetes tájékoztatási szakaszban, köztük jelen
tervezetünket. 2019. március 28-án lakossági fórumot tartottunk, ahol tárgyi módosításainkhoz
ellenvélemény nem volt.
Az eljárás 2020-ban a Damjanich lakópark területére vonatkozóan FŐÉP/1269/2020.
ügyiratszámon a véleményezési szakaszával folytatódott. 2020. szeptember 15-én a Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdése alapján a 9. mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek
és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatalnak megküldtük véleményezésre a
vé leményezési dokumentációt. A beérkezett vélemények kiértékelése megtörtént, melyet a 2.
sz. melléklet tartalmaz.
A Korm . rendelet 39.§ (2) bekezdése szerint a véleményezést követően a beérkezett
véleményeket ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a képviselő-testület dönt.
Kérem Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalva a mellékelt határozat tervezet
elfogadásával döntését meghozni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2020. szeptember 22.
Tisztelettel:
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Dr. Kovács Feren
Polgármester
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1. sz. melléklet a FŐÉP/1269-13/2020. sz. előterjesztéshez

Határozat-tervez et
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyűlésének

„ .. ./2020. {„„. „.) számú
határozata

Nyíregyháza 19/2005. {V.S.} önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési
szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló
21/2007. {VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításához
szükséges vélemények kiértékelésének jóváhagyásáról
(MÓDOSÍTÁSOK VI. - Damjanich lakópark területe - egyszerűsített eljárás)

A

közgyűlés

az alábbi tárgyú folyamatban lévő rendezési terv módosítás esetében
- egyszerűsített eljárásban a Damjanich lakópark területére vonatkozó módosítás az előterjesztést megtárgyalta, a mellékelt államigazgatási szervek általi véleményeket
megismerte, a mellékelt kiértékelést elfogadja .

Utasítja:

a városi főépítészt a tárgyi rendezési terv módosítás eljárásának tovább
folytatására.

Felelős:

Kovács Rita városi főépítész

Határidő:

folyamatos

Nyíregyháza, 2020. szeptember

Erről

értesülnek:

1.) a Közgyűlés tagjai
2.) a címzetes főjegyző és a polgármesteri hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
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