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sz. példány

Tari András úr
Jászivány Község Polgármestere részére
Jászivány
Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településrendezési
eszközök készítéséhez
Tisztelt Polgármester Úr!
A JIV/124-22/2019 ügyiratszámú megkeresésére Jászivány Község településrendezési
eszközeinek készítése tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:
1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településrendezési eszközök
tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat és az adott területet érintő
ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.
2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.
3. Jászivány Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel
közvetlenül nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára
szolgáló repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú
repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy
az adott terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15
kilométernél nagyobb távolságban van.
Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott
szakhatóságként vizsgálja.
4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.
Tájékoztatom Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 37. § (4) bekezdésére és 9.
melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről
szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.
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Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.
Budapest, időbélyeg szerint.
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
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