
Önkormányzati válasz  
 

a Nagyvázsony község településrendezési eszközeinek módosításaira a 314/2012.(XI.8.) sz. 
Korm. rendelet 38.§ (3) bekezdés szerinti véleményezési szakaszra érkezett összesített szakmai 

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

véleményei és önkormányzati válaszok 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI, HATÓSÁGI, OKTATÁSI ÉS TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI 

FŐOSZTÁLY, ÉPÍTÉSÜGYI OSZTÁLY 
 1. Felhívja a figyelmet, hogy a dokumentáció aláíró lapjának tartalmaznia kell a feladat 

elvégzésében résztvevő összes tervező saját kezű aláírását. 
 Önkormányzat válasza: A záró vélemény kérő dokumentációban ezt pótoljuk. 
 2. A HÉSZ-tervezet bevezető részében hivatkozni kell az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjára. Kéri ennek pótlását.  
 Önkormányzat válasza: a hivatkozást megtesszük. 
 3. A HÉSZ-tervezet 1. § (4) és (10) bekezdéseiből az „OTÉK” megnevezést kéri törölni, helyette pl. 

a „külön kormányrendelet”, vagy „külön jogszabály” megfogalmazás alkalmazandó.  
 Önkormányzat válasza: a javítást megtesszük. 
 4. A HÉSZ-tervezet 1. § (17) bekezdés utolsó mondatában található néhány elírás, kéri ezek 

javítását.  
 Önkormányzat válasza: a javítást megtesszük. 
 5. A HÉSZ-tervezet 1. § (18) bekezdésében megfogalmazott előírást már a régi OTÉK rögzíti, 

melynek alkalmazása alapeset, ezért azt ismételten szabályozni szükségtelen. Javasolja a 
hatályos HÉSZ 14. § (2) bekezdés szövegének megtartását.  

 Önkormányzat válasza: A módosított előírást elhagyjuk. 
 6. Felhívja a figyelmet, hogy a régi OTÉK 19. §-a nem ad lehetőséget önálló szolgálati lakás 

elhelyezésére.  
 Önkormányzat válasza: észrevételüket figyelembe vettük. 
 7. A HÉSZ-tervezet 1. § (19) bekezdése feltehetően hiányos, kéri kiegészítését. 
 Önkormányzat válasza: A szükséges előírások véleményünk szerint megtörténtek. 
 8. A HÉSZ-tervezet 1. § (20) bekezdésében az újonnan létrehozott 30/A. § (5) bekezdéséből a 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park megnevezést kéri törölni, mivel annak esetleges változását 
követően a rendelkezés már irreleváns lesz. 

 Önkormányzat válasza: a törlést megtesszük. 
 9. A környezeti vizsgálat lefolytatását továbbra sem tartja szükségesnek. 
 
 
FEJÉR MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
 1. A környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek.  
 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY 
 1. Felhívja a figyelmet, hogy a 8., és 11. számú módosítások régészeti lelőhelyeket érintenek. 
 Önkormányzat válasza: a tervezés során figyelembe vesszük és tájékoztatjuk a tulajdonost is. 
 2. Örökségvédelmi hatástanulmány hiányában a tervezett sportcsarnok 9,5 m-es 

építménymagassága, az épületek építészeti megjelenésre vonatkozó előírások nem 
megítélhetőek. 



 Önkormányzat válasza: az Örökségvédelmi hatástanulmányt átadjuk. 
 3. A szerkezeti tervlapon a régészeti lelőhelyek jelkulcsa nem megfelelő a jelmagyarázatban.  
 Önkormányzat válasza: A jelkulcsot javítottuk. 
 4. A szabályozási tervlapon a régészeti lelőhelyek, műemléki környezetek lehatárolására 

alkalmazott jelkulcsok a jelmagyarázatban nem megfelelőek. 
 Önkormányzat válasza: A jelkulcsot javítottuk. 
 5. Az m-SZAB tervlapon a 4308 és az 5520 azonosítószámon nyilvántartott műemléki környezete 

nem megfelelően lehatárolt (11. számú módosítás). 
 Önkormányzat válasza: A lehatárolást a frissített adatok alapján pontosítottuk. 
 6. A jelen módosítási eljárásban lehatárolt tervezési területet nem érintő észrevételek: 
  - m-KSZA szerkezeti tervlapon a lelőhelyek lehatárolása nem egységes, a lehatárolásra jelkulcs 

nem került definiálásra, 
  - m-SZE és m-SZAB tervlapokon a 8651, 8651, 8649, 8645, 8666 azonosítószámú lelőhelyek 

lehatárolásának pontosítását kéri a megadott hrsz-ek szerint, továbbá a jelmagyarázatban 
feltüntetett jelkulcs nem megfelelő, 

  - m-SZAB tervlapokon az 5528, 5526, 5524 és 5525 azonosítószámú műemlékek műemléki 
környezete nem megfelelően lehatárolt, 

  - m-SZAB tervlapokon az 5533 azonosítószámú Vázsonykő várromja műemléki környezet 
lehatárolása a vár (észak-)nyugati oldalán nem látható, 

  - az 5529 azonosítószámú lakóház (799 hrsz), az 5531 azonosítószámú lakóház (227 hrsz) és az 
5527 azonosítószámú szobor (1168 hrsz) nyilvántartott műemléki értékeknek nincs műemléki 
környezete.  

 Önkormányzat válasza: Az egységes szerkezetű végső dokumentálás során az összes jelzett 
pontosítást ábrázoljuk. 
 7. A rendelettervezet bevezető részében a Hivatal nevét kéri javítani.  
 Önkormányzat válasza: a javítást megtesszük. 
 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS ERDŐGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY, ERDÉSZETI 

OSZTÁLY 
 1. A 8. sz. módosításnál a véleményezési anyagban mellékelt térkép alapján az energiapark övezet 

kialakítás nem érinti a Nagyvázsony 112 G és 113 G erdőrészleteket, de a berajzolt területen a 
Nagyvázsony 099 b hrsz-ú ingatlan azon részén az erdészeti hatóság hatáskörébe tartozó fa 
vagy faállomány található. Felhívja a figyelmet a fakitermelés és fásítás szabályaira. 

 Önkormányzat válasza: a leírtakról a tulajdonost tájékoztatjuk. 
 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY, ÚTÜGYI 

OSZTÁLY 
 1. A 7. számú módosítás során a 642/17 hrsz-ú közterület nagy része a 667 hrsz-ú ingatlanhoz 

kerül csatolásra. Amennyiben a közterületen várakozóhelyek találhatóak, úgy azok új helyen 
történő elhelyezésére kitérni szükséges. 

Önkormányzat válasza: A módosuló terület jelenleg nem útként funkciónál. A valóságban füvesített 
elbokrosodott terület. Itt kerül kialakításra egy 8 m szabályozási szélességű útterület. 

 2. A 7. számú módosítás során a 667 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati oldalán kialakuló közúti terület 
dél-nyugati irányban történő továbbvezetését a keresztmetszet csökkenése nélkül biztosítani 
szükséges. Javasolja a 099 hrsz-ú ingatlan Z-1 övezetének keleti sarkát közlekedési területbe 
vonni.  

Önkormányzat válasza: A zöldterületet a Balaton törvény előírásai miatt nem tudjuk módosítani, de 
a szükséges keresztmetszet biztosításához a 642/17 ingatlanból szabályozunk ki nagyobb területet. 



 3. A 7. számú módosítás során a 667 hrsz-ú ingatlan észak-nyugati oldalán kialakuló közúti terület 
szélessége nem felel meg az OTÉK 26. § (2) e) pont szerinti minimális 12 m-es szélességnek 
ezért: 

  - mintakersztszelvényen igazolni szükséges, hogy a kialakuló közlekedési területen az 
útkategóriának megfelelő kétirányú biztonságos közlekedésre alkalmas közút, valamint annak 
tartozékai elhelyezhetők, 

  - helyszínrajzon igazolni szükséges, hogy a kialakuló közlekedési terület dél-nyugati oldalán 
található inflexiós ívben az útkategóriához tartozó megengedett sebességnek megfelelő 
ívsugarak elhelyezhetők. 

Önkormányzat válasza: A mintakeresztszelvényt elkészíttetjük. A 25 m ívsugarat a módosított 
terven mindenhol biztosítjuk és jelöljük. 

 4. Az előző pont szerinti terveket településrendezési közlekedési tervezőnek kell készítenie, 
feltüntetve a nevét, kamarai számát és aláírását. A terveket papír alapon szükséges benyújtani, 
feltüntetve rajta az út nevét (azonosítását), tervezési osztályát, méreteit. A KTSZ szerinti nem 
megfelelőség esetén biztonságos közlekedés kialakíthatóságára vonatkozó javaslatot kell tenni. 

Önkormányzat válasza: A terveket jogosult tervezővel készíttetjük, aki alá is írja a tervlapot. 
 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY 
1. Felhívja a figyelmet, hogy az 5. (047/1-5 hrsz) és 8. (099 hrsz) számú módosítás 

mezőgazdaságilag hasznosított területet érintenek ezért a tervezés során az ismertetett Tfvt. 
jogszabályhelyire tekintettel kell lenni. A mezőgazdasági igazgatási szerv megállapította, hogy az 
érintett mezőgazdaságilag hasznosított területek a község átlag aranykorona értékkel 
rendelkeznek, így estleges terület felhasználás ellen kifogást nem emel. 

 Önkormányzat válasza: A terület használatba vétele során a szükséges előírt intézkedéseket 
megtesszük. 

 
 
II. A megküldött véleményezési anyaggal egyetértett, kifejezetten a módosításokkal 

kapcsolatban észrevételt nem tett államigazgatási szervek 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Veszprém Megyei Szakaszmérnökség 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 
 

III. A megküldött tervre a határidő lejártáig (és azon túl jelen anyag összeállításáig) nem küldött 
észrevételt 
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 

 
 
Nagyvázsony 2016. november 17. 
 
 
 
 
      ……………………………………………... 

Fábry Szabolcs János 
polgármester 


