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Tisztelt Mószölvné Komcsák Ilona!

Önkormrin}zatunk az Elzsébet gyelm(.llábol íerületé1 érintően a településrendezési eszközök
módosításál tervezi n] egindítaína 314/2072. (xI.8.) Korm, rend elet (a továbbiakban: Elj L) 45.
§
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelóen. A gyemektábor teúletére20l5-ben készített
településrendezési eszközök módosítiisa után a fenntartó E.zsébet vagyonlezelő (EvK) a
területhez tartozó 030/13 fusz telek lendezésétszeletné véghezvinni, melyet az alábbi okok
tesZnek szükségessé:
2016. évi xXL törvény - az Erzsébet-programíól szóló 2012. évi CI . törvény (Ept.)
6/B,§-ának szövegét megáuapitó - 7.§_a aiapján az Ingatlant (az üdü]őközpontot alkotó
más ingatlanoktal együtt) az állam ingyenesen az Eízsébela Kárpát-medenccj
Alapítvány (alább: Alapítvány) tulajdonába tervezi adni 2016. szeptembel 1. napjával, aZ
AlapítvrányDak az Erzsébet-programbal előífi közfeladatai elláLísa érrlekében,

l.A

2.A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXcvt. 1örvény alapján az áIIam tulajdorr.íban álló
elsődleges védelmi és közjóléti célúerdő ingyenes átadásrfua nem kefilhet sor, tekintve,
1rogy ezek nemzetgazdasági szemponlból kiemelt jelentőségú nemzeti vagyonban
taftandó vagyonnak minősünek. A jogalkotó észlelYe ezt a hclyzetet az Ept. 6,ts,§
szövegének megállapítása solán kitá1 a szűkségesséváló telckalakílások kérdóséIe is: a
tulajdon álruházásrinak érdekében ezen eljárásoka kifejezetten aterűleten taláható erdők
miatt kell sor kerüIjön,
fen1 rész]etezettek miatt az EVK a 030/13 ksz telek alakítását tíizte ki célul, mcllnrek során
az eldészeti hatóság adatszolgáltatása alapján közjóléti vagy védelmi célúerdőnek rninősülő
területeket külön hclJ,rajzi számon nyilváítartott iDgatlanként kívánja létrchozni, s azokat
továbbra is állami tulajdonban tartani, A törvényi előírás szeriní a teiekalakításnak 2016,
szeptember 1_ig meg kel] történnie. A vázraiz készítéssorán azonban nyilr,ánvalóvá vált, hogy
a településrendezési eszközök 2015-ben törlént módosítása soriin az erdészcti hatóságtól kapott
adatok és a telekalakitáshoz kapolt adatok - azok léptékbelikúlönbsége miatt - nem egyeznek,
Ezérl a törvényben eiőírt feladat elvégzésélleza településrendezési e§Zközök íúabbmódosítása
szükséges, A módosítás magasabb szintú jogszabáyi előíIás érvéíyesítése
és néretarányból
adódó pontatlanság javítása érdekében tórténik.
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Kérem, hogy az Eljr. 32.§ (2) bekezdésében loglaltaknak megfelelőeD tegyen javaslatot arra
vonatkozóan, hogy az ismertetett telepűlésrendezési eszköz módosítások egyeztetési eljárása az
Eljr, 32.§ (l) bekezdésben meghatiirozottak közüI mcly eljárás szerint történlret.
Zánka, 2016. junius 23,
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