ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület tájékoztatására, Szuha Község Településszerkezeti Tervének, Helyi
Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének módosítása, az alábbi részterületre
SZUHA KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI
SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA,
A 23-AS SZÁMÚ FŐÚT - SZUHA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE ESŐ
- NYOMVONALÁRA VONATKOZÓAN

Készült: a Képviselő-testület 2020. október 26-i ülésére
Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester
Az előterjesztést készítette: Papp Zoltán Tamás főépítész

Tisztelt Képviselő-testület!
A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából, a Trenecon - Via Futura - Partner
Konzorcium készíti a „23-25. sz. főutak Bátonyterenye-Ózd közötti fejlesztése kapcsán, a
főutak rekonstrukciójához szükséges Műszaki tanulmányterv, Környezeti Hatástanulmány
(KHT), Natura 2000 hatásbecslés elkészítése, a környezetvédelmi engedély megszerzése,
Engedélyezési és Kiviteli tervek elkészítése” tárgyú tervezési munkát, amely érinti Szuha
Község közigazgatási területét, a település északi részén.
A 23-25. sz. főutak Nógrád megyét érintő rekonstrukciójára vonatkozó környezetvédelmi
engedélyt a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala NO-05/KVO/1622/2019 ügyszámon kiadta.
A beruházás megvalósításához, többségében, jelenleg még mezőgazdasági- és erdőművelés
alatt álló, közlekedési célúvá átminősítendő területek igénybevételére is szükség van. A
beruházás tervezése és megvalósítása során, ezen területek igénybevétele, illetve átminősítési
igénye miatt, szükséges a településrendezési eszközök módosítása.
A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
közlekedési infrastruktúra-beruházások listája 1. melléklet szerint: Egyes országos közúti
közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházások listája: 1.2.17. A 23-25. számú főutak, Bátonyterenye és Ózd közötti
szakasz fejlesztése. Szuha Község Képviselő–testülete a fejlesztést, valamint jelen
tervmódosítást, a 81/2019. (XII.16.) számú határozatával támogatta.
Szuha Község Önkormányzata szerződést írt alá, a Via Futura Mérnöki Iroda Kft-vel és a Z.
É. Műhely Területfejlesztési és Urbanisztikai Tervező és Tanácsadó Kft-vel, Szuha Község
településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában.
A létrejött településrendezési és tervezési szerződés alapján, a tervezési feladat, Szuha Község
Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének
módosítása keretében, a 23-as számú főút rekonstrukciója kapcsán tervezett - Szuha Község
közigazgatási területére eső – nyomvonalának, településrendezési eszközökbe történő
illesztése.
A tervmódosítást az Önkormányzat a 314/2012.(XI.8.) Korm. rend. 42.§ szerinti, ún.
tárgyalásos eljárás keretében folytatta le.
Fentiek értelmében, a tervanyag a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (2) bekezdés szerint,
az állami főépítész részére megküldésre került, végső szakmai vélemény kiadása céljából.
A végső szakmai záró véleményét a Nógrád Megyei Kormányhivatal részéről, Seres
Róbert állami főépítész a NO/AF/51-17/2020 ügyiratszámon megadta, és a
településrendezési eszközök módosítását elfogadására javasolja, a 314/2012.(XI.8.) Korm.
rendelet 42. § (6) bekezdés alapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen meghozni döntését!
Határidő: azonnal és folyamatosan
Felelős: Tóth Zoltán István polgármester
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A határozati javaslat törvényes!
Damkó Lilla
jegyző

