
Hunya Község  418/1-49; és a 437/2-12 hrsz-ú földrészleteket érintő Településrendezési Eszköz módosítás előzetes 
tájékoztatás 
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Az adott tájékoztatás leírása (kivonat) az abban foglaltak figyelembe vétele a tervben 

1 

Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatal, Állami Főépítész 
6720 Szeged, Horváth M. u. 1/B 

+   + - 

Hatáskör áthelyezésről ad tájékoztatást, 
közli, hogy az előzetes véleménykérő 
dokumentá-ciót továbbította a Békés 
Megyei Kormány-hivatal Építésügyi, 
Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztályára 

- 

2 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály 

+  +  + 

Eljárási szabályokat rögzíti, az 
alátámasztó munkarészek szaktervezői 
közreműködésére hívja fel a figyelmet, 
a biológiai aktivitás szinten tartását 
igazolni kell. 

A rendezési terv módosítás meglévő telekosz-tással 
kialakult tömbön belüli terület felhasz-nálás 
megváltozására terjed ki. A tervezés szaktervezői 
közreműködést nem igényel. A véleményekkel 
kapcsolatos képviselő testületi döntésre a 
véleményezési szakaszt követően fog sor kerülni.  

3 

Békés Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése Elnöke 
5601 Békéscsaba Pf.: 118. 

+  +  - 

A továbbtervezéshez szükséges 
tájékoztatást és követelményeket közli, 
kéri a hatályos TESZK és módosításai 
megküldését is 

A rendezési terv módosítás a település belte-rületi 
határán belüli területeket érint. A belte-rületi határ 
nem módosul. Így a hatályos OTrT és MTrT  
területfelhasználási előírása-ival összhangban van. A 
település kiépített in-frastruktúra hálózatát sem érinti a 
módosítás.  

4 
Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatóság 5541 Szarvas Pf.: 72. 

+   + - 
Kifogást nem emel, a vél.eljárás további 
szakaszaiban nem kíván részt venni 

- 

5 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály 
5600 Békéscsaba Szarvasi út 107. 

+  +  - 
Tervezési irányelveket közöl, 
szaktervezői közreműködést kér 

A rendezési terv módosítás meglévő telekosztással 
kialakult tömbön belüli terület felhasználás meg-
változására terjed ki . A K-i belterületi határ melletti 
kiszolgáló út korszerűsítése (szilárd burkolat) fog 
szükségessé válni, de ez nem képezi a rendezési terv 
módosítás tárgyát. A tervmódosítás közlekedés 
szaktervezői közreműködést nem igényel 



6 
Békés Megyei RFK  
5601 Békéscsaba, Pf.: 124 

+   + - 
Kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

- 

7 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Földhivatali Főosztály 
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 1. 

+   + - 
Kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

- 

8 

Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatala 
1555 Budapest, Pf.: 70 

+   + - 
Kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

- 

9 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
5700 Gyula, Megyház u. 5-7. 

+   + - 
Kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

- 

10 

Békés Megyei Kataszrófavédelmi 
Igazgatóság, Vízügyi Szakhatóság 
5602 Békéscsaba, Pf.: 60 

+   + - 
Jogszabályi előírások betartására hívja 
fel a figyelmet 

-A módosítás során a falusias lakóterületi övezetekre 
vonatkozó szabályozási előírások a hatályos HÉSZ-
ben foglaltak szerint változatlanok maradnak. A te-
rületen építhető épületek tűzvédelmi követelményeit a 
létesítéskor lehet meghatározni. Hunya község  víz 
Hálózatán kiépített tűzcsapok biztosítják az oltóvi-zet. 
Jelen rendezési terv módosítás a tűzcsaphálózat 
módosítására nem terjed ki. 
-Falusias lakóterületen csak nem zavaró hatású 
gazdasági tevékenység folytatható. 
-A módosítás a csapadékvíz hálózatot érinti, a 05 hrsz-
ú kiszolgáló út mellett korábban megépített belvíz el-
vezető csatorna nyomvonalán 6,00 m szélességben 
vízgazdálkodási területfelhasználási övezetet alakí-
tunk ki. A Hatályos HÉSZ 31.§-ában foglalt vízgaz-
dálkodási övezetre vonatkozó előírások változatlanok 
maradnak 

11 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 
5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 2. 

+  +  - 
Kifogást nem emel, a további 
közreműködésről nem nyilatkozik 

+ 

12 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóság 
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 4. 
 

+   + - 
Kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

- 



 

13 

 
Bács-Kiskun Megyei Kormány-
hivatal Erdészeti Igazgatósága 
5700 Gyula, Keretes u.18. 

 
+ 

  
 

+ 
 

 
Kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

 
- 

14 

Békés Megyei Kormányhivatal 
Békéscsabai Járási Hivatala Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztály 
5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4. 

+   + - 
Kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

- 

15 

Magyar Bányászati és Földtani 
Hivatal Szolnoki 
Bányakapitányság 
5001 Szolnok, Pf.:164 

+   + - 

Kifogást nem emel, a módosítással érin-
tett terület pontosítására hívja fel a fi-
gyelmet, a véleményezési eljárás továb-
bi szakaszaiban nem kíván részt venni 

A TESZK módosítás csak közterületekkel határolt 
telektömbre vonatkozóan készíthető, még akkor is, ha 
a módosítás azon belül nem érint minden földrészletet. 
A település külterületén haladó nagy-középnyomású 
gázvezeték a tervmódosítás területeit nem érinti. 

16 

Forster Gyula Nemz. 
Örökséggazdálkodási és 
Szolgáltató Központ 
1535 Budapest, Pf. 721. 

 +  + - 
Törvényes határidőn belül válasz nem 
érkezett , a továbbiakban nem kell 
értesíteni 

- 

17 
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
5701 Gyula, PF.: 19. 

+   + - 
Kifogást nem emel, a véleményezési 
eljárás további szakaszaiban nem kíván 
részt venni 

- 

18 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 
6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.  

+  +  - 
Tervezési irányelveket közöl, 
szaktervezői közreműködést kér 

A rendezési terv módosítás meglévő telekosztással 
kialakult tömbön belüli terület felhasználás meg-
változására terjed ki A tervmódosítás hírközlési 
szaktervezői közreműködést nem igényel 

 Megjegyzés: A tartalomjegyzék 12. sorában szereplő dokumentumokban a digitális adathordozón a teljes tartalom szerepel 
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