
 

FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS 

(A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területfejlesztési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük , elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet szerinti térségi 

adatszolgáltatás) 

 

HODÁSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA  

KÜLTERÜLETEN, ÚJ BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET KIJELÖLÉSE NAGYÜZEMI ÁLLATTARTÁS 

MEGVALÓSÍTÁSA CÉLJÁBÓL 

 

Hodász Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  hatályos Településrendezési 

Eszközeinek  módosításáról határozott a település közigazgatási területének külterületén, 

üzemi terület 2020 településrendezési terv módosításhoz. A módosítás során új beépítésre 

szánt terület kerül kijelölésre,  nagyüzemi állattartás megvalósítása céljából.   

 

Hodász Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása teljes eljárási rendben 

történik. 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területfejlesztési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük , elfogadásuk és 

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet szerint került sor 

térségi övezetek övezeti lehatárolásának megkérésére, melyhez külön térségi 

adatszolgáltatásra vonatkozó előzetes tájékoztatási dokumentáció készült. 

 

A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területfejlesztési terv tartalmi 

követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük , elfogadásuk és közzétételük 

részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 06.) Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése, valamint 9/C § 

(1) a.) pontja és  9/C§ (2) bekezdése alapján a térségi övezetek megjelölése, melyre az 

adatszolgáltatást kértük: 

A tervezési területet érintően: 

- Erdők övezete 
- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 

 

A teljes közigazgatási területet érintően: 

- Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete 
- Erdők övezete 
- Erdőtelepítésre javasolt terület övezete 
- Tájképvédelmi terület övezete 



- Vízminőségvédelmi terület övezete 
 

Térségi adatszolgáltatás megkérésére az alábbi adatszolgáltatásra kötelezett szervek 
kerültek megkeresésre. 
 

 

- Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, 4024 Debrecen Sumen utca 2.   
 hnp@hnp.hu 

- Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. 
eva.meier@lechnerkozpont.hu 

- Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály,  Erdőfelügyeleti Osztály, 
4024 Debrecen, Kossuth L. u. 12 – 14. II. em. 
hajdu-erdeszet@hajdu.gov.hu 

- Felső – Tisza – vidéki Vízügyi Igazgatóság, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19. 
titkarsag@fetivizig.hu 

- Budapest Főváros Kormányhivatala, Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali 
Főosztály, Szolgáltató Osztály, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5.  
KRID azonosító: 725401778 

 

- A térségi adatszolgáltatás 2020. 11.30-án került megküldésre, mely megkeresésre a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, a  Hajdú – Bihar Megyei Kormányhivatal, 
Agrárügyi Főosztály,  Erdőfelügyeleti Osztály, Felső – Tisza – vidéki Vízügyi Igazgatóság, 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 19. adatszolgáltatást küldött, mely adatszolgáltatás az 
előzetes vélemények fájlban került dokumentálásra . 

Az adatszolgáltatás figyelembevételével készült  a településrendezési terv módosítás 

 

 

Hodász, 2021. június 23. 
 

          

           

 

 

 

 

 Kiszelovics Ildikó 

 megbízott főépítész 


