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I. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ LEÍRÁS

1. Az érvényes településrendezési eszközök ismertetése
A hatályos településrendezési eszközök az Országos Településrendezési és Építési
Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendeletnek,
a településfejlesztési koncepcióról,az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményről szóló 314/2012.(XI.8 ) Kormányrendeletnek megfelelően készültek.
és 2016-ban lett elfogadva.

2. A településfejlesztési döntés ismertetése, a módosuló településrendezési eszközök
Balassagyarmat Város Önkormányzata a településrendezési eszközök módosításról
szóló szándékát a Partnerségi egyeztetés szabályairól szóló ……/2018 (…..)
határozat alapján döntötte el.
A jelen eljárásban szereplő módosítások alapján változik a szerkezeti tervlap és
szerkezeti leírás, a szabályozási tervlap és a helyi építési szabályzat (továbbiakban:
HÉSZ). A módosítás jellegéből adódóan az alátámasztó munkarészek közül elkészül
a területrendezési tervek és a településrendezési terv módosítás összhangjának
igazolása.
3. Az egyeztetési eljárás szakaszai
A 314/2012.(XI.8.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Kormr.) 32 § (1) a. pontja
alapján a településrendezési eszközök egyeztetési eljárása teljes eljárás szerint
történik.
.A módosítások leírása
1045/15 hrsz terület
Módosítással érintett terület a MÁV területe ,a Bérczy Károly utca , a Patvarci
utca családiházas telkei által közbezárt terület.A hatályos rendezési terv
szerint Zkp övezetű terület jelenleg beépítetlen.
A módosítás során a területen sorgarázsok kialakítására van igény és egyben
meg kell oldani a 1039/2 hrsz telek feltárását is.
A módosítás érint
- szerkezeti terv
- szerkezeti leírás
- szabályozási terv
- HÉSZ

