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Tisztelt Cim!

Tájékoztatjuk önöket, hogy paloznak község önkormányzala az73l2O12 (Xl1.06)sz. ÖnkormánYzati

határozatával döntöit'arro'Íiogy a 2O12-benélkezdett településrendezési eszközök felÜlvizsgálatát

")óls 
j"nu ár 1_től érvényes vónatkozó szabályok alapján kívánja folytatní,

A testület a 2O12-benmegkezdett tervezést - e döntésével - lezártnaktekinti, és az Új,2013,január

1tól hatályos 314/2012, (Xl. 8,) Korm. rendelet (a telepÜlésfejlesztési koncepcióról, az integrált te-

lepülésfejlesztésist@ezésieszközökről'valamintegyeStelepülésrende-
zési sajáios jogintézményekről ) eljárása szerint úira indítja.

Egyben tájékoztatom arról is, hogy az ú1 eljárás szerint a 314t2O12- (Xl.8.) Korm. rendelet 21 ,Pont

29,§ paragrafusa szérint paloznár rözs'ég onkormányzata 14t2o13 határozatával elfogadta a Part-

nerségi egyeztetés szaoalvait, és önöket-a rendezési terv felülvizsgálatában Partnernek tekinti,

A partnerek tájékoztatása papíralapon, levélben történik, a bírálati anYag CD-n illetve kivételes

esetben papíralapon kerül kiküldésre,

Jelen levelem mellékleteként megküldöm paloznak község rendezési tervének felülvizsgálltlhoz

szükséges , a3l4t2O12 (Xl. 8.) Korm. rendelet 26, pont ez.5 -oan elóírt előzetes táiékoztatási anVa-

qát, mely már az új eljárás keretében készült,

Kérem tájékoztasson:

. mint érintett települési önkormányzat, hogy a saját településének távlati rendezését hogyan

befolyásolj ák páloznak rendezési tervenáú felúlúizsgálatában tervezett.fejlesztések, terÜleti

előírások _ / itt főleg a határos területek fejlesztési térvezetét és Övezeti előírásait kell figye-

lembe venni /

. valamint hogy befolyásolj ák a paloznaki fejlesztési tervek az Önök hatálvos terÜletrendezési

terveit
nyilatkozzon arról, hogy azeljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni,

A tájékoztatási szakas zban, áll rendelkezésére
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nem kíván részt venni, azeljárás további szakaszaiba kell
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1, sz. melléklet

Paloznak
Tr lr p ü l É s R E N p Ez É s t TE Rv

előzetes tájékoztatás, 31412012 Korm. rendelet 26. 37 . §(1) szerint

Paloznak rendelkezik érvényes Településrendezési tervvel, a Településszerkezeti terv

1t2oo6 Önk határozattal, a Szabályozási terv 112006 (1.20.) Önk. rendelettel van elfogadva,

Az önkormányzat a 10 éven belül készült településrendezési eszközök részleges felÜlvizs-
gálatát határozta el, így megbízta Pro Arih. Építész Stúdió munkatársait2011-ben a TRT-
ben szükséges,_ elsósorban szabályozási problémák megoldását szolgáló,- átdolgozásával.

A megfeleló Önkormányzati határozatok alapján a tervezési munka megkezdődött, az ér-

vényben lévő TRT új alaptérképre feldolgozásra került. A Tetepülésfejlesztési Koncepció a

települési vezetók, Paloznakiak bevonásával, átíogó vizsgálatokra alapozva kidolgozásra és
elfogadásra került (31 l2}i12(lV, 05) Kt. határozat).

A Településfejlesztési Koncepció a falu jövójének alakítása szempontjából határozottabb

célokat, feladatokat fogalmaz meg, mint az eddigiek. A Döntéshozók állást foglaltak a külte-

rületek felaprózódása ellen, ezér| a kertes mezőgazdasági területeken változtatási tilalmat

rendeltek el a terv készítésének idejére, A.koncepció tartatmi kidolgozása a ielen tÖrvé-

nyi előirásoknak megfelet.

A koncepció céljainak megvalósításához a Településszerkezeti terven új beépítésre szánt
területek kijelölésére nincs szükség. Az elmúlt években felmerült jogorvoslati kérelmek, a
koncepcionális fejlesztéseket elősegítő módosítások a Helyi Építési Szabályzat és a Sza-
bályozási terv átdol g ozásáva l megotd hatók, rendezhető k.

A jelen összefogta!ó a megkezdett TRT felülvizsgálatának folytatásáról tájékoztatja
Önöket, melynek kidolgozását a mai törvényi előírások szerint készítünk e!.

A Településszerkezeti terv ióváhagyandó munkarészének részeként kiegészítésre kerül a

tet"purcssreikezeti terv leírása, elkészülnek a területi kimutatások (települési területhaszná-
lat, területrendezési tervek területhasználati összehasonlítás, biológiai aktivitás), Átvezetésre
kerültek a múlt évi Alamigazgatási tájékoztatás során megkapott védő és védendő elemek
területek lehatárolásai.

A Helvi Építési Szabálvzat és Szabálvozási terv a módosított Étv. és OTÉK elóírásainak
megfelelő követelmény rendszer szerint lesz kidolgozva.

Az aláiámasztó munkgrészek a jelenleg érvényben lévő TRT alátámasztó munkarészeinek
felhasználásávál készülnek. A terv része lesz a meglévő 2006-ban kidolgozott Régészeti
örökségvédelmi Hatástanulmány. Dokumentáljuk az új fejlesztések épített és természeti,
valamint régészeti örökségekre vonatkozó hatáselemzését a39512012 (Xl1.20.) Korm. rende-
let szerint.

A2t2}a5,(| 11,) Korm. rendelet szerint a körnvezeti vizsqálat szükségességét meg kell vizs-
gálni Paloznak Településrendezési tervének átdolgozása kapcsán.

Kérjük, külön véleményezzék a tájékoztatást és az erle kijelölt államigazgatási szervek, kor-

mányhivatalok nyilatkozanak arról, hogy a módosítások ismeretében a terv környezeti érté-

keléssel való kiegészítését szükségesnek tartják-e.

Pro Arch. Építész Stúdió
i tervező: R. Takács Eszter TT|1É-28B3



Amennyiben szükségesnek tartják a környezeti vizsgálat lefolytatását, az a Terv alátámasz-

tó munkarész Kornyezeti hatások és feltételek c. fejezetének részeként kerÜlne kidolgozásra,

annak önálló Környezeti értékelési fejezettel való kiegészítésével, az alábbiak szerinti tarta-

lommal.

Körn ezeti értékelésének javasolt tartalma

tok forrása

2. A terv rövid ismer.tetése
_ a 1|ry célja, tartalma környezeti vonatkozásainak ismertetése

A környezeti értékelés tárgyának ismertetése

3, A terv meqvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása a módosítások

léptékének rnegfelelő részletezettséggel

Áttogó értékelés
: A térségi regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek - különö-

sen azok koinyezetvédelmi céljainak - való megfelelés összefoglalása a TelePÜ-

lésszerkezeti vizsgálatok alapján
A környezetvédelmi célok és szempontok megjelenésének vizsgálata

A környezeti konfliktusok értékelése

Részletes értékelés a terv jelentősebb (pl:

nagyobb területet érintő) módosításaira: a

sok, környezeti következmények feltárása
A részletes értékelésböl levont következtetések isme rtetése

5. közérthetó összefoqlaló

értékvédelmi oltalom alatt álló területet vagy

környezetet érő közvetlen és közvetett hatá-

Pro Arch. Építész Stúdió

Elózményex, 
"= "gy"rt 

t", tólyamatának és véleményük ismertetése, a felhasznált ada-

ács Eszter TrlrÉ-z883



1. sz. melléklet

Paloznak
T r le p ü lÉ s R E N o e z É s t T E Rv

elózetes tájékoáatás ,314t2012 Korm. rendelet 26.37 , §(1) szerint

Bala{ünf;ií€d

Paloznak rendelkezik érvényes Tele-
púlésrendezési terwel, a Település-
szerkezeti terv 1/2006 Önk határozat-
tal, a Szabályozási terv ,l/2006 (1.20.)

Önk, rendelettel van elfogadva. Az
Önkormányzat a 1O éven belül készült
településrendezési eszközök részle-
ges felüvizsgálatát határoáa el, igy
megbíáa Pro Arch. Építész Stúdió
munkatársait 2011-ben a TRT-ben
szükséges,- elsösorban szebályozá§i
problémák megoldását szolgáló,- át-

dolgozásával,

A megfelelő Önkormányzati határoza-
tok alapján a tervezési munka meg-

kezdódött, az érvényben lévó TRT új

alaptérképre feldolgozásra kerult. A
Településfejlesztési Koncepció a
telepúlési vezetök, Paloznakiak bevo-

násával, átfogo vizsgálatokra alapozva
kidolgozásra és elfogadásra került
(311201 2(lV,05) Kt. hatámzat).

A Településfejlesáési Koncepció a

falu jövójének alakítása szempontjából
határozottabb célokat, feladatokat fo-
galmaz meg, mint az eddigiek. A Dön-

téshozók áltást foglaltak a külterületek
felaprózódása ellen, ezérl a kertes

mezógazdasági területeken változtatá-
si tilalmat rendeltek el a terv készité-
sének idejére. A koncepció tartalmi
kidolgoása a jelen törvényi előírá,
soknak megfele!.

A koncepció éljainak megva!ósításához a Településszerkezeti terven Úi beépítrésre szánt

területek k,ljelölésére nincs szükség. Az elmúlt években felmerült jogorvoslati kérelmek, a

koncepcionális fejlesztéseket elósegítő módosítások a Helyi Építési SzabálYzat és a Sza-

bályoási terv átdolgoásával megoldhatók, rendezhetók-

A jelen összefoglaló a rnegkezdett TRT felülüzsgálatának folytatásáról tájékoÁalia
öntit<et, rnelynek kidolgozását a mai törvényi elóírások szerint készítÜnk el.

Pro Arch. Építész Stúdió
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ffi.36.(36-1-3o3.1-o75)felelőstervező:R.TakácsEszterTT,



A Településszerkezeti terv ióváhagyandó munkarészének részeként kiegészitéSre kerÜl a

iel"pr|é terv ]eírása, elkészülnek a területi kimutatások (települési terÜlethaszná-

lat, ienlletrendezési tervek területhasználati összehasonlitás, biológiai aktivitás). Atvezetésre

kerühek a múlt évi Államigazgatási tájékoáatás során megkapott védó és védendó elemek

területek lehatárolásai.

A Helvi Epíési Szabálvzat és Szabályozási terv a módosított Étv. es oTÉK előírásainak

megfeleló követelmény rendszer szerint lesz kidolgozva.

Az alátámasáó munkarészek a jelenleg érvényben lévó TRT alátámasztó munkarészeinek

telnasznalasával készülnek. A lerv része lesz a meglévó 2006-ban kidolgozott Régészeti

örökségvédelmi Hatástanulmány. Dokumentáljuk az új fejlesáések éPÍtett és természeti,

valamint régészeti örökségekre vonatkozó hatáselemzését a 39512012 (Xl1.20.) Korm. rende-

let szerint.

A2l2o05.(1.11.) Korm, rendelet szerint a kömvezeti vizsqálat szükségességét meg kellvizs-
gálni paloznak Településrendezési tervének átdolgozása kapcsán.

Kérjük, külön véleményezzék a tájékoztatást és azerre kijelölt államigazgatási szervek, kor-

mányfrivatalok nyilatkozzanakarrol, hogy a módositások ismeretében a terv kÖmyezeti érté-

keléssel való kiegészitését szükségesnek tartják-e,

Amennyiben szükségesnek tartják a környezeti vizsgálat lefolytatásáL, az a TerV alátámasz-

tó munkarész Kömyezeti hatások és feltétetek c. fejezetének részeként kerÜlne kidolgozásra,

annak önálló Kömyezeti értékelési fejezettel való kiegészitésével, az alábbiak szerintitarta-

lommal.

Körn ezeti értékelésének avasolt tartalma
1. A kömvezeti értékelés kidolqoási folvamatának ismertetése
_ Eormenyek, az egyeáetés folyamatának és vé]eményük ismertetése, a felhasznált ada-

tok forrása

2. Aterv óvid ismertetése

A kömyezeti értékelés tárgyá nak ismertetése

3. A terv meqvalósítása kömyezeti hatásainak, következményeinek feltárása a módosítások

léptékének megfeleló részletezettséggel

Atfogó értékelés
A térségí regionális szerkezetbe való illeszkedés, a releváns terveknek - kÜlÖnÖ-

sen azok környezetvédelmi éljainak - való megfelelés összefoglalása a TelePÜ-

lésszerkezeti vizsgálatok alapján
A kömyezetvédelmi célok és szempontok megjelenésének vizsgálata
A kömyezeti konfliktu sok édékelése

Részletes értékelés a terv jelentősebb (pl: értékvédelmi oltalom alatt álló terÜletet vagY

nagyobb területet érinto) módosításaira: a környezetet érő közvetlen és kÖzvetett hatá-

sok, környezeti következmények feltárása
A részletes értékelésból levont követkeáetések ismertetése

hatékonvsáoának értékelése. iavaslatok eovéb szükséoes intézkedé§ekre

5. közérthetó összefoqlaló

Pro Arch. Építesr Stúdió
-1075) felelős tervező: R, Takács Eszter TT/1
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