
Önkormányzati válasz  
a Nagyvázsony Község településrendezési eszközeinek módosításaira a 314/2012.(XI.8.) sz. 
Korm. rendelet 37.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti előzetes tájékoztatási szakaszra érkezett 

összesített szakmai véleményekre 
 
 
 
I. Az érintett államigazgatási szervek kifogást tartalmazó illetve válaszadást igénylő 

véleményei és önkormányzati válaszok 
 
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
1. A 2. számú módosítással kapcsolatban felhívja a figyelmet az újonnan beépítésre szánt területek 

kijelölésével egyidejűleg a település területének biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti 
aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. 
Önkormányzat válasza: a biológiai aktivitás érték számítást elvégezzük. 

2. Javasolja a 0411/2 hrsz-ú ingatlant a tervezett övezethatárok mentén megosztani, elkerülve ezzel 
az ingatlan többszörös övezeti szabályozását.  

Önkormányzat válasza: a megosztást elkészítettük. 
3. A 139-147 hrsz-ú Lf-1 lakóterület védelme érdekében javasolják a véderdő övezetet a 0356 hrsz-ú 

út mentén is kijelölni, továbbá az új Gksz övezet beépítését a véderdő tényleges telepítéséhez 
kötni. A majdani telepítésnél őshonos fafajok előnevelt példányainak alkalmazását kérik. 

Önkormányzat válasza: 0356 hrsz-ú út mentén a véderdő kijelölése megtörtént. 
4. Kérik a véleményezési dokumentációban a szomszédos falusias lakóterületek tekintetében az új 

Gksz övezet várható zajhatását megvizsgálni. Amennyiben szükséges kérik a HÉSZ-ben 
szabályozni a zajvédelmi követelmények betartását. 

Önkormányzat válasza: a zajhatást megvizsgáljuk. 
5. Felhívja a figyelmet, hogy a környezeti vizsgálat indoklását el kell készíteni a 2/2005.(I.11.) Korm. 

rendelet 2. sz. melléklete szerint. 
Önkormányzat válasza: a véleményezési szakasszal egyidőben kerül megküldésre a jogszabálynak 
megfelelő indoklás. 

 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 
 Felhívja a figyelmet, hogy a 2. számú módosítás nyilvántartásuk szerint régészeti lelőhelyet érint. 
Önkormányzat válasza: a tervezés során figyelembe vesszük. 
 
 
FORSTER GYULA NEMZETI ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT 
 Megküldte véleményét és előzetes állásfoglalását, a további eljárásban nem kíván részt venni.  
Önkormányzat válasza: az előzetes állásfoglalásban szereplő információkat a tervezés során 
figyelembe vesszük. 
 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY, ÚTÜGYI 

OSZTÁLY 
1. Felhívja a figyelmet a tervezés során betartandó közutak tervezési előírásainak követelményeire. 
Önkormányzat válasza: a tervezés során figyelembe vesszük. 
2. A 2. számú módosítás kapcsán a Gksz területekre a HÉSZ-ben ki kell térni, hogy az ingatlanokhoz 

tartozó várakozóhelyeket ingatlanon belül kell biztosítani.  
Önkormányzat válasza: a HÉSZ-t a fentiekkel kiegészítjük. 



3. A 3. számú módosítás kapcsán az újonnan kijelölni tervezett 12 m széles közútnál igazolni 
szükséges a minimális csomóponti távolság meglétét a közutak tervezése (KTSZ) című e-ÚT 
03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírás 4.8.1. bekezdése alapján. 

Önkormányzat válasza: A csomóponti távolságok betarthatósága érdekében más megoldást tervezünk. 
A tervezett új közút nem kerül kiszabályozásra, helyette az egy telket kiszolgáló 6 m-es nyél alakulhat 
ki.. 
 
 
FEJÉR MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG 
 Felhívja a figyelmet a tervezés során a vízellátás, szennyvízelhelyezés, csapadékvíz és felszíni 

vizek vonatkozásában figyelembe veendő felsőbb szintű jogszabályokra. 
Önkormányzat válasza: a tervezés során figyelembe vesszük. 
 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY, ERDÉSZETI 

OSZTÁLY 
1. A 2. számú módosításnál felhívja a figyelmet a véderdő telepítésének feltételeire. 
Önkormányzat válasza:A telepítések a magasabb rendű jogszabályoknak megfelelően fog történni. 
2. A 3. számú módosítás 032/28 hrsz-ú ingatlanon a Főosztály hatáskörébe tartozó fa vagy 

faállomány található. Felhívja a figyelmet a fakitermelés feltételeire. 
Önkormányzat válasza:A figyelemfelhívást tudomásul vettük. 
 
 
NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍVKÖZLÉSI HATÓSÁG 
 Kéri a hírközlési szakági munkarészek csatolását. 
Önkormányzati válasz: a rendezési terv felülvizsgálatánál csatolni fogjuk a hírközlési szakági 
munkarészeket.  
 
 

II. A megküldött anyaggal egyetértett, kifejezetten a módosításokkal kapcsolatban 
észrevételt nem tett, és a további eljárásban részt kíván venni 

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala 
Veszprém Megyei Önkormányzat  
 
 

III. A megküldött anyaggal egyetértett, kifejezetten a módosításokkal kapcsolatban 
észrevételt nem tett, és a további eljárásban nem kíván részt venni 

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője, mint I. fokú Építésügyi Hatóság 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi Vasúti és Hajózási Hivatal 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal  
Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Főosztály 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 
Veszprém Megye Rendőr-főkapitányság, Rendészeti Igazgatóság 
Országos Közegészségügyi Központ 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi Osztály  
 
 



IV. A megküldött tervre a határidő lejártáig (és azon túl jelen anyag összeállításáig) nem 
küldött észrevételt 

Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Építésügyi Osztály 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 
Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság 
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat  
Vöröstó Község Önkormányzata 
Mencshely Község Önkormányzata  
Partnerek 
 
 
Nagyvázsony 2015. augusztus 06. 
 
 
 
      ……………………………………………... 

Fábry Szabolcs János 
       polgármester 


