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Nagyrázsony község településrendezé§i eszközeinek módo§ításával kapcsolatos

tájékoztatóját áttekintettem, anól az épített k()rnyezet alakításáról és VédelmérŐI szÓIÓ 1997

évi. Lxxv!il. törvény (lovábbiakban: ÉtV.) 8. sa é§ a településfejlesnési koncepcioró!, az
intagráft telepü!ésfejlesáési stratégiáról és a településrendezési eszközökról, valamínt egyes

településrendezési saláíos jogintézményekól szóló 3142012. (Xl. 8.) Kormányrendalet

(továbbiakban: Eljr.) 37. §-a alapján az alábbi - olőzetes - véleménl adom:

E!ózmónyek:

Nagyvázsony Kózség Önkormányzatának Képvisel&testüleb az 5612017 . (lll- 21.) és

74l2o17. (lV. 25.) sámú Önk. határozataiban döntött a településrendezési eszközök

módosításáíól. A partnerségi egyeztetés szabályait az önkormányzat a 9l2o17. (lll. 31.)

számú Kt. rendeletében írta eló, a partnerek tájékoztatása lakossági fórum keretében

megtörtént, melynek jegyzőkönyve a dokumentációban megtalálható,

A település területére jelenleg hatrályos településrendezési eszközök:

1 . A 1 11/2003. (xll. 18,) Önk. határozattal elfogadott Nagwázsony község

Te le pü lé s sze rkezeti Terve

2. A 1Z2aú, 6ll. 19,) rendeleftel jóváhagyott, többször módosítoft Nagyvázsony község

Helyi Épíési Szabátyzata (a továbbiakban: HÉs4 es Szabátyozási tewe

Tervezési feladatok:

,l. A 062 hrsz-ú, Má-2 övezeti besorolású ingaüan más általános mezőgaz(iasági

övezetbe történó átsorolása.
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2. Az Má-2 övezet előírásainak módosítása.

3. Az Má általános mezőgazdasági övezetekben kerítésépítés lehetóségének
biztosítása.

4. A 382 és 383 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának (N4á-3) íelülvizsgálata é§
rnódosítása.

5. !\ 09sl2 hrsz-ú ingatlan átsorolása általános mezőgazdasági öVezetból (Má-1)
különl€e§ beépítésre nem sánt megrljuló energiapark( Kk-muep) övezetbe.

6. A 295 hrsz-ú zsidó temetó jelen|egi kózpark öVezeti besorolásának módosítása
kegyeleti park övezeti besorolásra,

7. A 382 hrsz-ú ingatlan déli oldalán íeltüntetett kerékpárút és sétány nyomvonalának
áthgiyezése a 312 hrsz-ú ingatlan másik olda|ára a valós áIlapotnak megfelelően.

A tervezelt módosítasok a teIepülésszerk€zeti tervet, a HÉsz-t és a szabályoási tervet
egyaránt érintik.

Tájékoztatójában az önkormányzat beazonosíthatóan meghatározta a rendezés alá vont
területeket, ismeftette a rendezés célját és hatását, oly módon és részletezettséggel, hogy
az egyeztetésben résztvevó érintettek azzal kapcsolatben észrevéleleket, javaslatokat
tehetnek, véleményt nllváníthatnak.

Az Etv. 6/A, § (3) bekezdése alapján és a fóépítészi tevékenységről szóló 19o/20o9, (lx. í5.)
Korm. rendelet 10, § (1) bekezdésében foglaltak szerinl az eljárás sonín megbízott
önkormányzati főépílész mrjködik közre.

A téI.pülé6rendezési eszktizök módoeításával kapcsoíatos szakmai vél.ményem:
Felhívom a figyelmét, hogy a 6. módosításra a Btv. 6. § (2) bekezdése §zerint az átsorolni
kívání zöldtenilettel legalább azonos alapterületű új zöldterulet kijelölésével egyidejűleg van
lehetőség.

A partnerségi egyeztetés szabályait tartalmazó rendelet tartalmi vizsgálata nem tartoák
hatáskörömbe, azonban észrevételeáem, hogy a gt2o17, (ll1.31.) sámú Kt. rendelet 1.
mellékletének 3. táblázat B oszloplában ellentmondás található, melynek felülvizsgálatát
javaslom.

A dokurnentáció kórnyezeti vizsgálattal kapcsolatos részletes tájékoztató részében kérem
ponlo§ítani a Balaton kiemelt Üdülőkö.'et Terüíetrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXll. tV.
(továbbiakban: Btv,) övezeteivel érintett módosítások sorszámát, mivel 8. módosrtásról
korábban nem esett §zó. valamint az 

"5. módosítás pedig törlésre került'' mondal felleh€tóen
tévesen szerepel a dokumentációban, ezért kérem aá tórölni.

A tervezési íeladattal kapcsolatosan olőz.tesen nincs kifogásom, de a módosítások
tekintetében érdemi szakmai vólemónyt csak a konkrét módosítási javaslat jogszabálynak
megfelelö kidolgozása esetén tudok adni.

KABtNEl,
8200 Veszprém, M€yeház tér 1,

ieleíon: 88/579-3í3. íax: 88/550-835, e-mail: vemkh,:pitesugy@veszprem.gov,hu
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Köínyezeti értékelés:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálaáról szóló 212005. (l, 1 1.) Korm,

rendelet 1. § (2) bekezdése szerint a telepúlés egészére készüló településszerkezeti ierv,

helyi építési szabályzal és szabályoási teív osotében a környezeti viz€álat lefolytatása

mindig kötelező, míg módosítá§ esetén az 1. § (3) bekezdése szerint a várható környez6ti

hatásuk jelentőségének eseti meghatároása alapján dónthetó el a környezeti vizsgálat
szükségessé9e.

Az önkormányzat megáIlapítá§a sz€rint a módosítás - a várható módosítások környezetre
gyakorolt elenyészó hatása miatl - a környezeti vizsgálat elkészíés€t nem igényli.

Az épített kömyezet védelme tekintelében a tervezett módosítás Várható hatása nem
jelentős, ezért a telepúlésrendezési eszközök jelen módosítása során a kömyezeti
Yizsgálat lefolytatását - az önkormányzattal egyetértve - a íenti rendelet 4. § (2)

bgkezdése, és 3. sámú melléklete szerinti hatásköómben eljárva nem tartorn

3zük3ógesnek,

Tá|ékoáatásul az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

A jogszAbályi váliozások miatt a 2013, január 1{öl indutt ügyekben az Eljr. a5. § (2)

bekezdése (álmeneti rendelkezések) rendelkeák, miszerint a 2a12. december 31-én

hatályban lévő településrendezési eszközök 2018. december 31-i9 történő módosítása a Vl.
fejez€t €ljárási szabályai szerint, az orságos telepüésrendezési és épíési
követelményekról 3zóló 253l'1997. (Xll. 20.) Kormányrendelet 2012. augusáus 6-án hatáiyos
(a továbbiakban: régi oTÉK) telepúlésrgndezési tartalmi követelményeinek és
jelmagyarázatának alkalmaásával történhet.

Mivei a dokumentáció a régi oTÉK alapján készül, ú9y annak a íégi oTÉK 3. és 4. §-okban
foglaltaknak, a 2. sámú mellékiet szerinti jelmagyarázalnak, és az Eljr. Vl. fejezetében
elóírtaknak kell megfelelnie,

A tervezési munka szakmai szabályatt elsósorban azÉw.8. § (1) bekezdé§e és a régi oTÉK
3. és 4. $a rögzíti, amely€k vonatkoznak a megfeleló és aKualizált alaptérképre, e tervi
ábrázolás mélységére, részletességére, a jóváhagyandó es alátámasztó munkarészek
la]lalmára és szerkesztésére, melyeket a módosílás vonatkoásában szükséges figyelembe
v6nni.

A módositás során a régi oTÉK 3.§ (3) és a 4, § (5) bekezdései szerint a
településszerkezeti terv kötelezó alátámasztó szakági munkarészei közül csak az eltelt
idószakra Vonatkozó és a terv által megkövetelt részletezettségre figyelemmel, így pl, a
területrendezési terv(ek) és a településsz€rkezeli terv összhangját igazoló térkép és ieírás
(sámítas) munkarész elkészítése szükséges,

A régi oTÉK 3, § (3) bekezdés 6. pontjának megíelelóen az alátámasztó munkarészben _

térképpel és leírással (sámítás) - kell igazolni a területrendezési terv(ek) és a
településszerkezeti terv összhangját.

--8200 Veszprém, Megyeház lér 1.
ieleíon: 88/579-313, fax: 88/550-835, e-mail: vemkh.3pilesugy@veszprem.gov.hu
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A t€lepúiésrendezési eszközök módosítása során az oTrT 31/B. § l) pontja értelmében a
módosítandó területekre Vonatkozóan lehatárolást kell kérni a 282t2aog. (Xll. 11.) Korm.
rerdej3lb€n meghatározott, érirrtett államigazgatási szervektól.

A Bt,,-. mínden ővezetét szükséges megvizsgálni és téíképpel igazolni, hogy a módosítással
ériniett terület érinti_e.

A telepüIésrendezési tervek jogszerűségéi és szakmai megalapozottságát a jogszabály által
köteiezóvé tetl egyeáetési eljárás biáosítja (Eljr. 32-43. §). A véleményezési e|járás
lefolytatása nélkül a módosítás nem íogadható el.

Felhívcm a flgyelmet a településrendezési eszközök készílése, módosítása során az Eljr.
46/8. §ban (átmeneti rendelkezések) foglaltak alkalmaására.

Az Étv, í6. §-a rendelkezik a településtervezésre vonatkozóan. Településtervezósi
tevékenységnek minósül a településrendezési eszköz elkészítése, A településrendezési
tervet - az építésírgyi és az építésüggyel összefuggó szakmagyakorlási tevékenységról
szóló 26612013,(Vl1,11.) Korm, rendeletben (a továbbiakban: Kr.) foglallaknak megfelelóen -
arra jcg.suit te|epüléstervezó készítheti.

A Kr. '|4. § (5) bekezdése szerjnt a településrendezési tervezé§i tevékenység során létrojött
dokumentácjó aláíró lapja taftalmazza a feladat elvégzésében rész vett összes teívezó
nevét, szakképzettségét, szakmai címét, névj€rrzéki jelöését és - legalább egy eredeti
peldányon - a tervező saját kezü aláírását.

A teiepüiésr€ndezésj eszköz tervlapja tallalmazza a településtervezó és a szakági
településtervezők nevét és névjegyzéki jelölését,

Felhívom a figyelmet a régi oTÉk ll.-lll. fejezetében meghatározotr követelmények
betartására. Amennyiben a terv készítésekor a régi oTÉk-ban meghatározott
követe|ményeknél megengedőbb követelményeket kívánnak alkalmazni, azt a
véIeményezési eljárásra benyújtandó anyagban külön kell jelezni, hogy az ellérö
megoldáshoz tÖíléaő ho7zájárulás teljes k<lrűen elbírálhaló legyen, Az eltérés íeltételeit a
jelenleg hatáiyos oTÉK 11í. $a tartalmaz-,a. Az eltérésról - kérelemre - az Ellr.2s. § (3)
bekezdése alapján az állami fóépítésznek a áó véleményben kell döntést hoznia,

A HÉsZ-t módosító önkormányzati rendeletet a jogszabályszerkesáésról szóló 6í12009.
(xll. 14,) lRM rende|etben, illetve a jogalkotásról szóló 201O. évi CXXX. törvényben foglaltak
szerint kell mega|kotni,

A HÉsz módosításának összeállításakor törekedni kell a jogalkalmaás folyamatosságának
zökkenómentes biáosítására, a jogalkotás elveinek betartására, a jogszabályi felhatalmaást
nélkúlöző rendeIkezések mellózésére, Az alkalmazott jog§zabályi hivatkozást e
szabályrendelet függeiékében élszenj szerepeltetni, hogy változá§uk miatt a helyi
rendelelet ne kellien módosítani.

Az előzetes tájékoáatási szakaszban a nyilatkozatomat azEl)r.37. § (2) bekezdés b) pontja
alapján adtam ki, melynek másolatát javaslom megküldeni a tenező rószérc is annák
érdekében, hogy a feladatok egyeáetett érte]mezése is elősegítse az eredményes
tervkészítést.

KABINEI
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

tel3fon] 88/579_3'|3, fax: 88/550-835, e-mail: vemkh.epitesUgy@Veszprem.gov.hu



-5-
A 3zakmai vélcményezéshez az elöírásoknak megíelelően hitelosített - szabályozá§i

terv esetében a jellemző vízszintes, magassági ós egyéb adatokat is tartalmazó -
aKualizált alaptérképen kidolgozott ered6ti méretarányú (másolati technikával nem

klcsinyííett, papíralaoú ós díqitális formában) terveket kérem benyújtani.

Az elkészült tervek véleményezési eljárásában részt kívánok vonni, igény esetén szakmai

konzultációVal is segítem munkájukat.

Az Eljr.-ben meghatározott állami főépítészi szakmai feladatokat a lőépílészi tevékenységról

szóló 190/2009. (lX. 15,) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 7. § h) pontja aiapián látom

el.

Veszprém, 20í7. augusztus 29.
Tisztel€ttel:

Takács szabolcs
kormánymegbízott

.,,,..|",,',.. "'"o.,ri,:j1"]]* m€gbíásából

. ,,.!J \Y/ i P
LL* (t) +-
Námoth Zsolt ,l,

. -, ],
.:, " ,/

, ';::,,

8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
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Vt,szpnÉltt

llasyy€g9ly Köé3r ö n kcr rm á n vzata
Fábry Szabolcs Jáncrs
polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A veszprém Megyeli konnányhivatal veszprémi Járási Hivatal vezetójénekhatáskörében eljlrrva, a telepüIésfejlesztési koncepcióról, az integrátttelepülésfejlesztési stratégiáról és a telepiilésrelndezési eszközökről, valamint egyestelepülésrendezési lsaláíos jogintézményekról szóló 31412012. (Xl. B )Kormányrendelet (EljF|.) 37. § (4) bekezdése tis g, számú mellékletének 4, pontja,
valamint a környezetvédelmi és természetvédelmí hatósági és igazgatási felaáabkateilátó szervek kije,löléséről szóló 7112()15. (lll. 30 ) Kormányrendelet
8iA, § (1) bekezdése és 35, § (1) bekezdésének c) pontja alapján Nagyvázsonyközség településrendezési eszközeinek módosításához az alábbi előzetes
tájékoztatást adom.

Az Önkormányzat jeleln módosítási szándéka a megküldött előzetes tájékoztatási
dokumentár:ió (Planteus Kft. Németh Ferenc vezető tervező - 2017. jú|ius 9.) ésa 56/2017 . (ll1.21), 74l2,-o17 , (Iv .25.) kt, határozatok alapján azalábbiakra terjed ki:
1. 0B2 hrs::,-ú általáncrs mez(lgazdasági övezetbe (Má-2) tartozó ingatlan átsorolásabeépítést lehetővé tevő Má-4 övezetbe cikoiogiai mezőgazJasági művelést

bem.rtató gazdasági, oktatási, szállás és lakó funkciók elhelyezése celaoot.
2, Má,2 jelű általáncrs me;tőgazdaságj területek beépíthetóségé nek 0,2 ok-ra

emelése min. 10 ha-os trelekméret és gyep, gyümöIcsös vagy szőlő művelés
megléte esetén (lJÉSZ mó,cosítás).

3 y: f'ú mezógazdasági ö,iezetekben vagyon- és személyvédelmi célból kerítés
építét;i lehetőség bi;ltosítás,a.



4. 3B2 és 383 hrsz.-ú belterületi mezőgazdasági területek (Má-3) felülvizsgálata
annak érdekében, hogy a területen kisebb méretű ingatlanok is kialakíthatóak
legyenek.

5, 099/2 hrsz.-ú ingatlanon (Má_1 övezet) különIel3es btlépítésre nern szánt
megújuló energiapark övezet kijelölése 0,34 hla területtel, napelem park
kialakíthatósága érdekében.

6. 295 hrsz.-ú zsidó temetó átsorolása közpark övezetrrjl kegyrrletr park övezetre.

7, 382 hrsz.-ú út déli o|dalán jelöIt kerékpárút és sétány áthelyezése a 3,1 2 hrsz.-ú út

mentén, a va|ós állapotoknak megfelelően.

1. számú módosítás:

A tervezési terület egyedi jogszabá|lyal kijelölt o.szágol; 1elentóségű védett
természeti terülletet, Natura 2000 közösségi jelentóségű természet..megőrzési
területet nem érint, ugyanakkor ex-lege lápterület (közzéteive> a Vidékfejlesztési
Értesítő LXll. évfolyam 1. számában) és az országos ökológiai hálőzat magterület
övezetének része. Az ingatlanon két exJege forrás is 1:alálható (Új-kút Új-kút 2)

A természet védelméről szóIó 1996, évi Llll. törvény (Tvt.) 23. § (2) bekezdése
alapján törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, bar|ang,
víznye|ő, szike$ tó, kunhalom, földvár. Az e bekezdtis alapján védett természeti
területek orszá9os jelentóségűnek minősülnek.

A Tvt, 31. §-a alapján tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és
jellegét a termílszetvédelmi célokkerl ellentétesen m€ gváltoztatni,

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének, elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szó|ó 2000, évi CXll. törvény
(Btv.) 23. § a) és f; pontjai szerint a kialakult tájhaszrálat csak a természetközeli
á|lapothoz Való közelítés érdekében változtatható meg. Úi építmény a
természetvédelrni kezelés és bemutatás cé|jából, valermint szakrális építményként
(kápo|na, kereszt, kókép) helyezhetó el.

Az ingatlanon tervezett gazdasági, oktatási, slzállás tis lakó funkciók
elhelyezése természetvédelmi érdeket sért, és mint ilyen, nem támogatható.

3. számú módosítás:

A Tvt. 7. § (2) bekezdésének c) é§ e) pontjai alapján a táj jellege, a természeti
értékek, az egyedi tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében a
telepúlés,, a területrendezés és fejlesztés, különös()n a terülelfelhasználás, a
telekalakítás, az építés, a haszná|at során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti
értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az eg,ledi tálértékek megórzésére,
valamint biztosítani kell, hogy a gazdálkodással össze,függő épületek, építrnények,



létesítmények és berencjeztlsek elhelyezése, mérete, formája, funkciója és számaalkalmazkodjon a táj jellegélrez.

A külterülr:ti kerítések megjr:lenése fenti tájvédelmi szempontok szerint elsősorban
kerülendó, kivételt jelent természetesen az okszerű mezógazdasági tevékenység
biztosításer, í9y javarslom, hogy kerüljön előírásra, hogy a mezőgazdasági
területeken kerítés csak vadvédelmi célból létesithető.

5. számú módosítás;

A terület a Btv, szerinti ökológiai hálÓzaí magterület övezetét (Ö-1), térségije|entóségű iájképvédelmi terület övezetét (T-1), történeti települési terület övezetét(T-2), felszíni szerrnyezét;re fokozottan érzékeny terület övezetét (sZ-1),mezógazdasági terület övezeriét (M-1) is érinti.

A Btv, 26, § c) és 1) pontjai szerint a látványvédelem (kilátás, ráIátrís) szempontjaitmind a településrendelzési éls építészeti tervezés, mjnd pedig az egyes építmények
megvalósítása során lliemeltr>n kell érvényesíteni. A közmű és elektronikus hírközlésinyomvonalas hálózatok és járulékos műtárgyaik kiépítésénél, illetve a meglévőhálózatok korszerűsítésénél a tájkép védelme és az esztétikai követelmények
érvényesítése céljábril a rnűszaki lehetóségek és a védett értékek védelmi
szempontjainak mérlegelésér,el terepszint alatti elhelyezést kell biztositani,
A tervezett különleges betlpítésre nem szánt megújuló energiapark övezetetkérem az ingatlan magterület (Btv. 23, § a) ér; f) pontok) és a térségi jelentóségű
tájképvédelmi terület övezetek által nem érintett területrészén kijelölni.
kérem, hogy a tervezett napelempark esetében, a HÉsz-ben kerüljön elóírásra azépítmény(ek) tájbaillr;sztésrlre, látványterv készítésére vonatkozó kötelezettség,
valaminl az, hogy il napele npark kapcsolódó vonalas közmú létesítményei ésegyéb vonalas infrastruktúri: csak felszín alatt helyezhető el, a napelemekhálózatra kötése légkábellel nem lehetséges.
A tervezett létesítmr!ny k()rül, az övezethatáron a rálátás zavartalansága(a napelemek fénytörésébó,l adódó zavaró hatás minimalizálása) érdekébenőshonos cserje é:i fa fajok alkalmazásával többszintes, minimum 20 méterszéles rrÖvénysáv, berÜltetési kötelezettségű terület kialakítását kérem, E terulet azőkológiai hérlózat magk>rületéírek védelmét is szolgálhatja.
A nape|ernparkhoz szüksrlges kiszolgáló épületet, épületeket a feltárómezőgaedasági út rrlentén javaslom elhelyezni, így a telek belső feltáráshoz
szükséges úthá|ózat, burkolás minimalizáIható.

Körnvezeti vizsqála!
A benyújtandó tew az egyes |ervek, itletve programok környezeti vizsgálatáról szóló
212005. (l, 11,) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá iartozik,



A Rende|et 1. § (3) bekezdése szerint, a település egy r,észére készülő szabárlyozási
tervnél, illetve helyi építési szabályzalnál a várható körrryezeti hatás jelentóségének
eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vi:rsgálat szúkségessége.

A megküldött elózetes tájékoztatási iratanyagban a Rendelet 4 § (2) bekezdése
alapján kérte a Főosztály nyilatkozatát, hogy a módositásokbl5l a környezetvédelmi
és természetvédelmi szakterületet il|etően várható-e jelentős környezeti hatás,

A tervezett változtatások jellege és volumene, a Rendelet 2. számú mellékletében
foglalt szempontokat alapján - fentiek fiove|embe vétele esetén - véleményem szerint
a módosítások a magasabb szintű iogszabá|yokban foglalt általános és övezeti
előírások megtartásával a környezetvédelm i és ternrészetv,édelmi szakterületet
érintően jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoznak, így a környezeti
vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés elkésI:ítését - az Önkormányzat
előzetes döntésével egyetértve - nem tartom szüksél;esnekl.

Felhívom azonban a figyelmei az Önkormányzat Ren(je|et szerinti, nyilvánosságot
érintő tájékoztatási kötelezettségére,

Tájékoztatom, hogy a telepiilésrendezési rlszközök módosításának
véleményezési szakaszában az EljR. 38. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
részt kívánok venni.

Kérem, hogy a tervdokumentációt CD-lernezen szíveskedjen megküldeni.

Veszprém, 2017. auguszlus ./4,

Benczik zsolt
járási hivatalvezető

netrében rls megbízásából:

, ,=*-z, a-Za,
kovárcs Béla

főos;ztályvezető

Kapiák:

1. Címzett (8291 Nagyvázsony, Kinizrsi u. 96.)
2. lratlár
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Fábry Szabolcs János
Polgármester

Nagyvázsony Község Önkorm ányzata

Nagwázsonv
Kinizsi Pál u. 96.
8291

Tisztelt JPolgármester Úr!

Tárgy: Nagyvázsony településrendezési
eszközeinek rnódosítása
_ előzetes tájékoztatás -

Hiv. szám: ll32-10/2ol7.
Ügyintéző: Sütő Norbert tű. fohadrragy
Telefon: +36-88/620-800

NagYvázsonY kÖzség telePülésrendezési eszközeinek módosítása ügyében érkezett előzetet;negkeresésére, a hatáskÖrÖmbt: tatloző előírásokkal kapcsolatban az alábbí szakvéleménvt
adom:

1, A csaPadékviz-elvezelő reltdszer kialakítását (rnéret, kapacitás, elvezető és áteresztőképesség) a terüle!,felhaszná]ás során tervezni sziikséges.
2, Azokon a részeken, ahol a talaj laza. löszös szerkezetú, ott az (elvi) épitési engedélv kiadásaelőtt be kell szelezni a MagyiLr Bányászati és Fölcltani Hivatal szakrnj";1..;;;; '

3. Amerrnyiben a tervekben jeJölt területen a B-F tűzvéclelrni osztáIyba sorolt (fa vaglz máséghető anYagú kÜlső térelhatároló szerkezetű, fokozatú, héjazatú) anyagbói' létesítendőéPÍtménYek kÖzÖtí az országos telepiiJésrendezési és épiúsi t.i".t,irriJ"}.p.ől szó]ó25311997, (xIL 20,) Korn. rendelet (a továbbiakban: oTEK) 3ó. § (1) bekezdés a)-b)
Pontjában elŐÍrr (tÍiz-, illetve 

.telepítési) távolság nem tartható, be kell izeiezni u t"rur.tit.gilletékes elsőfokúl tűzvédelmi lratóság szakmai vJleményét.
4, AZ oTÉjK 39. § (1) bekezdt:se szetint a köZteriileten elhelyezendő építmények (buszvál.ó,piactéri építmónyek, elárusitó pavilon, stb.) közötti távolságot u h"lyi 'épíÉ;i';aüatyrutnut

kell tartalmaznia. AnrennYiben ez nen konkrét, számszet,űleg meghatál.ozott érték lesz, akkor
e,zen (tűz)távolság rnegállaPÍtásához az építésügyi hatóságnak bJkell szerezni. ur.tro totitűzvédelnli hatóság szakmai véleményét.

5, Az Új. beéPÍtésre telvezett te]ii]etek <,itóvizzel való ellátottságának megoldásaira vonatkozó
konkrr5t dképzeléseket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi

&_l5 .,,-, l,

Veszprénr Megyei
Katasztrófavéd elmi Igazgatóság
Igazgató

| 9299 Y::lp::lrDozsa György út ]l, M: R20l r'.rrp,.*. nrrffi
l eI: {06-88) 620-8(0 Fax: (0ó-88) 620-809 e-rnail: r,eszprem.ntki@iaived.gov,hu



LXXVIII. törvény (a továbbiakban: ntv.; :l. § (1) bekr:zdése a) és b) pontok figyelembe
vételével kel1 kialakítani.

6. A tűzoltás alapvető feltételeinek biztoSítáSa tekintetéhen az építrnények megközelítési
lelretőségeit, a túzoltóság járműveinek felvonulási útj át és azok felállítási helyét az Étv. 31 . 5
(1)bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani.

7. Tűz)elzés céljára a településen mindenki által bármikor i6;érrybe vehető nyilv/rnos távbeszélő
állomást kell üzemben taftani a tüz elleni védekezesről, a műszaki mentésről és a
túzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint,

8. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóLó 54l2{)l4. (XII. 5.) BM rendelet (a
továbbiakban: OTSZ) 31 . § (2) bekezdése érlelmében zsi;rdely, nád, szalma és egyéb E vagy
F tűzvédelnii osztályba tafiozó anyag tetőfedésként csal( a területileg illetékes tűzvédelrni
hatóság kiilön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy területrendezési
egység is) vonatkozó engedélye és annak leltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél
alkalmazható.

9. A településen aZ oltóvíz-inte nziíásí, az o|lóyízhálózat kirlakítását, valamint a túzcsapokkal
szemben támasztott követelrnények megvalósulását ltz OTSZ előírásai alapján kell
biztosítani.

10. Minden építészeti átalakítás, bővítés. rendeltetésváltoztatás során éwényre kell juttatni az
OTEK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogaltnazott, a tűzbiztonságra vonatkozó
előírásokat.

Nagyvázsony község a települések katasztrófavédelmi bes<lrolásáról, valamint a ]<atasztrófák
elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62l201L (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló
6ll20l2, (XI]. 1l.) BM rendelet 1. számú melléklet alapján III. katasztrófavédelnri osztályba
sorolt, Ennek megfelelően - a katasztrófavédelemről és a 1rczzá kapcsolódó egyes törvények
módositásáról szóló 2011. évi CXXVIII. tön,ény végrehaj tására kiadott 234120l l, (XI. 10,)
Korrn. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakat figyelenrbe yéve - az elégséges vódelmi szint
biztosítása érdekében, szükséges a lakosság központi riasztása és vészhelyzeti tájékoztatás
feltételeinek biztosítása.

Nagyvázsony község területén veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem niúkódik, igy a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni vécLekezésről szóló 2\912011. (X.20.)
Konrr. lendelet 29. §-ában foglaltakat figyelembe véve további követelmények megfbgalmazása
nem indokolt.

A településfejlesztési koncepciőről, az integrált településfej lesztési stratégiáró1 és a
településrendezési eszközökről. valanirrt j ogintézrnényekrő l szóló 31412012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: R.) 9. rnelléklet alapján a polgári védelmi célú adatszolgáltatás a
lebiztosított objektumokról és szolgáltatásokról a települési veszély elhádtási terv rnellékletét
képező települési adattár alapján valósul meg. Az adattár elektronikus formában Nagyvázsony
Község Polgármesteri Hivatalában rendelkezésre áll.

Tájékoztatom, hogy az R, 37, § (4) bekezdése és 9. me,lléklet 5. és 6. pontjában foglalt
szakterület vonatkozásában a Fejér Megyei katasztrólavédelmi lgazgatóság az egyeztetési
elj árásban résztvevő államigazgatási szerv.

Szakvélernényerlet a kőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általálios szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 44. §-a, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáól szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 22, § 1. bekezdér; b) pontja, a katasztrólhvédelemről
és a hozzá kaposolódó egyes töNények rnódosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény
vép;rehajtásáról szőlő 23412011. (XI. 10.) I(orm. rendelet 1. rrielléklet a) pontja, az épitett



környezet alakításáról és védelnéról szóIó 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés,
valamint az országos telepi.ilésrr:ndezési és építési követelrnényekről szólÓ többször nródosított
253l1997, (XII. 20.) I{orrnárryrt;ndelet 5, § (2) bekezdés, 1997. évi LXXVlII. törvény 7, § (2)
bekezdés m) Pontja, tor'ábbá az integráIt településfej lesztési stratégiáról és a településrendezósi
eszkÖzÖkről, valamint egyes telr:pülésrendezési sajátos j ogintézményekről szóló jl4/2012. (XI.
8,) Korm. rendelet 9. melléklet 7, sorában szeleplő hatáskör gyakoLláia alapján adtam meg.
Kéren, lrogy az elfogadásra kerülő tervdoktlmentációt - elektronikus formában - mesküldeni
szíveskedjen.

Veszprém, 20l7. augusztus 24.

Tisztelettel:

*.,u!_tr ,L'-.a
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Kinizsi u. 96.
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Tisztelt Polgánrester úI!

A I132-1012017. iktatósztinrú 
_]evelében tá;ékoziatott a.rról. hogy a telepiilés

TeleP'i,ilésrendezési eszközeinek részleges módosíttisát. előzetes tájékoztatás i<erosét. uotj.intállásfoglalás kérését kezdgnrénl,ezte ieljes eljárás keretében. Az eljárás során az előzetestájékoztatási szakaszban a Feiér Megyei Kalasarófavédelnri lgazgatósáe ;jJk";iará,,
r,ólenrónyét kéne a ntidosílásokkal kapciolatosan.

A megkü]dőtt irat alapján öt fő csoportba osztlratóat tcrvezik a módosítást:
1, A KljZA jelii szabályozási ten,lapot és a HÉSZ-. érintő nlódosítás:- A 082 hrsz-ú Má,,2 

. 
övezeti besorolású irrgatian ruás á]taiános ,n".og"ra,,rag;

övezetbe lö..énő átsoro]ása arurak érd-ekében, hogy ort o, ?tJJsiui
mezőgazdasági müvelést bemulató gazdasági, oktatási, .iáua. e, tat<o tirntcülri
épületek is elhelyei:hetők legyenek,

Csak a HÉsZ-t érintő mótlosjlások:
A7Má-2 övezeti jeiti általános mezőgazdasági terii]eleken a teleknag,vságcrklroz és
a lrelyi gazdálkodál;i í'ormákhoz,jobbin illes),kedő ,"*. ó,i x-os úepiÁetosegei
e,ngedj9n meg a tcópílhetö min. ] 0 ha-os teiken 9ycp, gyrirnti]csös és szőlőgazdálkodás esetén
Az, Má jelű 

.álta.liinos mezógazdasági övezetekben a vagyon- ós szernélyvédeJerll
biztosítása érdekében kerités építhetó legyen, A ker.itéJ'kiatati.rasának nródiát a

NAGYVAZso,,JYl ;{öZoS örr x oR]\rÁrt,tZ.:- t ! ,v :,i, l I

I

,o*,^" 
/432-"/,-3

^.Postacím: 
8000 Szlikesfchéivrir, sir t..torirltiln, :, xGo szetesrcrrerva,,Fí;%r'l'elefonl +3ó (22) 5l2_ I50 Fax: -r 3ó (22) 5] 2_t e g r:_."ir, i":"r.*liÓ",G."á.,.r",

'/lzügyi és yízr,éd9lmi hátó§ági ügy.Ű;;:
üg),lélfogadlisj id]': }éffó, sz.eldn: 9,0(!]?.00. ]]',00-ió.00: Pénte]i 09,00-12,00
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külörrbiiző övezetek}ez- igaz,ítva az illetékes állanrigazgatási szer,ekkel le kell
egyeztetrri,

- A 382 és 383. lrrsz-ú terüieLek övezeti besorolál;ának (ir{á-3) felülvizsgtllata, és
nródosítása, irogil az övczetctr belül kiscbb néretű telekingatlanok is kiajakíthatók
iegyerrek.

3. A SZ}1 (szerkezeli tervlapol), a KíiZA jelrlr szabályozási terviapot
érintő nródosítás:
- Az Önkormányzat kezdcn,ólr_vezi a 0t)L)/2 l.tsz-:tr trapelempark kialakításállak

lehetóségét, beépítésrc nem szánl nregújuló errergiapark övezet szabályozással
034 ha teriileten, A lerület a jelenlegi Má-1 állalancrs nrezőgazdasági ör,ezetből
Kk-inuep övezetbe kerül.

4.

).

. A SZE (szerkezeti ten/lapot). a BSZ,A.ieJű szabályozási lervlapot ós
a HESZ-t érintő nlódosítás:
- A Z95 hrsz-ír zsidó tenető jelenlegi közpark ővezeti besorolásának ",l<egyeleti

park" besoroliisba töfténó rrródosítása., A BSZA jelű szabáiyozási tervlap,:1 és a Szerkezeti tervet élintó
nródosítás:
- 

^ 
382. blsz déli oldalán feltiiütetett kcrékpárút és sétarry nyonrvolalrirrak a 312.

hrsz-ú ingatlan túloldalára (E-i oldal) tölténő áttlelyezése, ahoi valójában ma is
húz-ódik.

A telepiilés vízbázis kijelölt. vagy elaizetesen lehatárolt védőövezetét nein érinti, igy a
nródositások sincsenek rá l-ratással. A tclcpülésen vízíblyás rrein található.

Á település közigazgatási területe a 1'elszin alattl vizek védeir:órő 1 szőtő 219/2004. (VTI. 21 .)
kolrrr, rendelet alapján. tigyelemmel a felszin alani yiz áliapota szenrpontjából érzékeny
lerüietekerr levii telepü!ések besorolásáról szőIő 27l20a4. ,:xi]. 25.) KvVM r.endeletre a
település Í'elszin alatti viz érzékenységi szemponlbói fokozoü;an ézékeny teri.il§ten taláható.Az érzékenysógi lórkópek
lttlp : //rvww. kvvnr, hu/szaknrai/kalrrr entes/erzekeny/erzeken1,_i::clex, htrr-r

elérhetósége;

A íb.jlesztés nern okoz a korábbinál órezhelően nagyobb környezeti tr:rhelést, a kómye2glj
elemekre, azok rendszereire, .tblyamataira, szerkezetére nincsl kedvezótlen hatással. Mirrd az
ita élŐ lakosság, mincl az ideiglenesen tarlózkodó rrópesség életminőségére pozitiv lratással
lesznsk a bővülő gazdasági lehetóségek és munkalrelyek.

Környezeti vizsgálat lefolytatása vízügyi" vízvédelmi szenrpolrtból nem irrdokolt.

Az eljárás torlábbi szakaszaiban az lgazgatóság nem kíván rés;í venni.

Sz-ékesléhérvár, 201 7. arrgusáus 2l.

Magosi La tű. ezredes
kata§zíró i igazgató

Ire

lvíuincz
hatósági szol gálatvezető-he}yettes

lt l_t_t LL
a _.-l .L) ll
Y. 1*l; ,'. ._'t
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Nagywázsony Község Önl<orm ányzata
Fábry Szabolcs János poJlgármes ter
8291 Nagywázsony

Kinizsi Pál u. 96.

Tisztelt Potgármester Úril

Nagyvázsony község teJepülésrenrlezési
resésük, valamint az Orsziígos Vízügyi
az alábbi vélernénl adjuk,

20n lr]t^ 21 |,/"),. ')

/%,@ Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
VEiSZPREM MEGYEI r;zaxasZniÉnx6xsÉc

Veszprém, Arany J, u. 23,
Levélcím: 820l Veszprém, Pf. 59,

MAK 10029008-017 1,2041

--__Jü!_q§q]94'4! e$$!rE!,,_
Ügyiratszám: Yesz-014'7-0007120176 Tárgy- Nagyvázsony község telepüIésren-Elóadó: Réthalmi l'ibor dezisi eszközök móáosítása, előze_

tes
Hiv, szám: 1132-101201.7
Előadójuk:
Melléklet:

eszközeinek a módosításához a hivatkozási számú rrregke-
Főigazgatóság 08664-056ói20 l 7 számú kijelölése alapján

Az Országos 'ferületrende:zési Tervról szóló 2003, évi XXVI. íöwény 3l7 szárnú melléklete szerint
Nagyvázsony kÖ zigazgatási terÜlelét érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezete,
A módosítások vízbázisvédelnri te;iileteket nem érintenek.

A kÖzség a 24'/ 12004. (XIl. 25,) K.vVM rendelet mell(:klete alapján felszín alatti viz szempontjából
fokozottan érzékeny, valatninl kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi teriileten fek-
szik.

A kÖzség terÜlete a Balirton részvízgyújtő tervezési területen, ezen belül a 4,2. Balaton közvetlen
vizgyűitő-gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet.

Nyilvántarrásunk szerint a Nagyvrizsony közigazgatási területe a 74l2O14. (xII. 23.) BM rendelet-
ben felsorolt, illetve a 83l2O14, riIII.14.) Korm, rendeletben szereplő folyószakaszoklroz rendelt
nagyvizi mederrel nem órintett és llelvízzel sem voszélyeztetett.

A 4.sz, módosítás terÜlete li382, 3€;3 hrsz.) határos a Vázsonyi-Séd vízfolyással. A vízfolyás nincs aKDTV]ZIG kezelésében, lldatokkal nem rendelkezünk rólá. a területen építmények eihelyezését
csak akkor javasoljuk, ha a medtlr kiépítettsége a vizek hasznosítását, véáelmét'és kártételeinek
elhádtását szolgáló tevéktlnysége.<re és létesítményeke vonatkozó áítalánor; szabályokól szóló
147l20l0. (IV. 29,) Korm. rende;Let 49.§ (1) bek, a,) pont előírásainak megfelel, tehái a meder az
1-3%-os előfordulási valószínúsé;3ű vízhozam levezetésére alkalmas. Szülség esetén javasoljuk
szaktervező bevonását a kérdés me gvizsgálására,

A nagyvizí meder, a patli sáv, a vÍ;zjárta és fakadó vizek á|tal veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosÍtásárÓl, valamint a lolyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és
tarta|mára vonatkozó szabílyokó1 szóló 8312074, (III. 14,) Korm. rendelet 2.§ (3) bek. c/ pont
alaPján a meder mellett 3,0 m szélr:s parli sávot a vizgazdálkodási szakfeladatok 

"itaiá.aru 
szabadon

járhatóan kell hagyni.

Z!lJi],/lKcZös öN KoR MÁttv ]]l,T i t.l tv,, tr.,.



Az 98Yes tervek, illetve programok kömyezeti vizsgálatáról sz]ó16 2/2005, (I. 11.) Korm. rendelet
értelmében a vizigYi igazgatóságok nem vesznek részt a kömyezeti értékeiés munkar:ész vélemé_
nyezésében, ezért ahhoz kapcsolódóan nem teszünk észrevételt.

Az eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni. A vélelnényezrlsi dokumentációt CD adat_
hordozón kérjük.

.l.. \ \rlrjj.,j'.§§\
Kcrvács László'

l;zakaszrnérnökség vezető 
! 

r

Klpják:
( ,1.,.l Cinzett
2. KDTYIZIG B/2 Potpáczy Lajos SzfulLr (ügykövetésen.;
3. KDTVIZIG B/3 Velicskó Melinda
4, It.

Veszprém, 2017. augusztus 1 5.
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VESZPRÉlv1 lvlEGYEI

KoRlVÁNYHlVATAL

f-(i'?r,," :,, . 'i

Tárgy: Nagyvázsony KöZség
telepü lés re n dezési eszközeinek
részIeges módosítása, e|ózetes
tájékoztatás kérése a 31412012.
(Xl.8,) Korm, r,26, pontja szerint
valamint állásfogla|ás kérése a
212005. (1.11.) Korm. r, alapján a
környezet védelméért íele|ős
Szervtó|
Hiv. szám: 1132-1ol2017

p9Yiratszám : 1 o.03gl4l2o17
Ugyintéző: Tóth Kata|in
Eljáró.szerv: Fö|dhivatali Osztály
Tel.: B8-577_026

Nagyvázsony Község Ölrkormányzat
Fálrry Szabolcs János
polgármester

Naqwázspnv
Kinizsi u, 96
8291

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a Nagyváz:sony Község Önkorm ányzata po|gármesterének az
11|\2-1012017. ügyszámon érkezett véleménykérésére, a Veszprém Megyei

Kormányhivatal (eljáró sZervezeti egysége: É|eImiszerlánc-biztonsági és
Fö|dhivatali Főosztá|y) .- mint eljáró ingat|anügyi hatóság - az alábbi
tájékoztatást adja:

A telepü lésfejlesztési kon3epcióról, az integrá|t telepü |ésfej|esztési siratégiáról

és ir telepü|ésrendezési er;zközökról, valirmint egyes telepü|ésrendezési sajátos
jog intézményekrőI szóló 31412012. (X|. 8.) Korm. rendelei (a továbbiakban:

RendeIet) 31 § (1) beke;:dés b) pontjában foglaltak aIaplán a véleményezési
eljárásban a Veszprém Megyei Kormányhivaial a termőfö|d véde|mével

kapcSolatoSan vesz részt,

Élelíniszerlánc-bizton§ági és Földhivataii
8200 Veszprém Vörösmarty tér 9,

Te efon, 88/577-010 FilX 88/550-825, e-mai|:

NAGYVAZSoNYl Kózös öHxclxt'1,\tlyi. i ",, ,,
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal a megküld 5tt dokumentációkat a

hatáskörébe tartozó szempontra - a termőfö|d védelrrérő| szóló 2OO7, CXXIX,
törvény (a továbbiakban: Tfvt,) értelmében a termőföld mennyiségi védelmére -
figyelemme| vizsgálja meg az a|apján, hogy a tervezet tafta|maz-e o|yan

ingat|anokat, me|yek a Tfvt, 2, § 19, pontja szerint term,5földnek tekinthetók.

A dokumentáció vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a módosítások

mezógazdaságilag hasznosított terü|eteket érintenek:

A Tfvt, az alábbiak szerint rende|kezik termőföldde| l:apcso|atos igénybevéte|

esetében:

6/8 § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a tetepütésrendezési eszközók, a

településfejlesztési koncepció, illetve az integrált tele.oülésfejlesztési stratégia

elkészítése vagy azok módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban

véleményező hatóságként működik közre, a termőföld védetmének

érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, h<lgy a beépítésre szánt
területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a

lehető legkisebb méftékű termőföld igénybevételéve! történjen. A vélemény

kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési

eljárás tárgyát képező földrészletekkel szomszédos termőföldek megfelelő
mezógazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás s2,erinti területfelhasználás

ne akadályozza.

(2) Az egyeztetési eljárásban az ingatlanügyi hatóságnak - a (3) bekezdésben
meghatározott eset kivételével - kifogást kett emetni, ha a tetepütésrendezési

eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek

a) többségében átlagosnál jobb minőségű termóftildeket érintenek, és a
beépítésre szánt terület övezeti besorolásának megfel,?lő, területfelhasználásra

hasonló körülmények és feltételek esetén átlagosnál gyengébb Vagy átlagos
minőségú termőföldeken is sor kerülhet, vagy

b) övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra ketlő nagyságú
térméríékben lehetóség van a telepütés már beépítésrc küelölt, de még fel nem

használt területén is.
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(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a záítkefti ingatlan
esetében, ha a településft|ndezési eszköz készítése vagy módosítása a

zártkefti ingatlan területé:nek beépítésre szánt terütetbe történő átsorolása
érdekében tófténik.

Ugyanakkor a TíVt, ,10. 
§ (1) bekezdése kimondja ,,Az ingatlanügyi hatóság

engedélyével lehet termőföldet más célra hasznosítani, Az engectéty hiánya
esetén a más hatóságok által kiadott engedétyek nem mentesítik az
igénybevevőt az e törvén.yben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingatlanügyi
hatóság engedélye nem mentesít a szűkséges más hatósági engedélyek
megszezésének kötelezettsége alól.

Valamint a (2) bekezdés rendeIkezik arró|, hogy a ,,Más hatóságok a
termőföldet érintő engedélyezési eljárásuk során kötelesek meggyőződni
arróI, hogy rendelkezé:;re áll-e a termőföld más céIú hasznositásának
engedélyezéséről szóló 1;gg97ős ingatlanügyi hatósági határozat, Termóföld
más célú hasznosításá]lak engedélyezéséről szóló jogerós ingatlanügyi
hatósági határozat hiánya esetén a hatóságnak az etjárását fel kell
függeszteníe."

A veszprém Megyei kornlányhivatal a község telepü|ésrendezési eszközeinek
részleges módos;ítása ellen kjfogást nem eme|, de az egyeztetési e|járásában a

fent megjelölt jogszabá|y r!ruényre juttatása érdekében a továbbiakban is részt
kíván venni,

Aí. e|járó Megyei Krlrmányhivatal hatáskörét éS i||etékességét a
földmúvelésügyi hatósági és igazgatási íeladatokat e|látó szervek ki.jelöléséró|

szóió 383/2016, (Xll, 2,) Korm, rende|et 37 § (1) bekezdése, valamint
ugyanezen jogszabály 1. rre||éklet 19, pontja alapozza meg,

Kérem Önt, hogy az elfogildott tervdokumentáció egy példányát a Rendelet 43.

§ (2) bekezdésében foglallak érte|mében szíveskedjen a Veszprém Megyei
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Kormányhivatal (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9,) círnére megkúldeni!

Segítségét köszönöml

Veszprém, 20í 7. augusztus 24.

Tisztelettel:
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VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Veszprémi Járási Flivatala

Ugyiratszám: VEG/001 /0376 4-2120 17

Ügyintéző: Linczmayet Verortika
Telefon: 88/576-010

Nagyvázsony Község Polgá rmestere
B291 Naoyvázsonv
Kinizsi u, 96.

Fábry Szabolcs János
po lg ármester

Tárgy: Nagyvázsony településrendezési
eSZköZeinek réSzleges rnódosítáSa
Hiv. szám: 1132-1012017
Melléklet: -

'f isztelt Polgármester Ú r!

A,z erdészeti hatósiighoz megkü|dött telepLltésrencjezési eszközök teruezeti
módosításait áttanulmiinyozterm,

Az 'í , módosításnál a ltlagyvázsony 0B2 b hrsz.-ú ingatlanon a rendelkezésemre álló
ortofotók alaplán az erdészeti hatóság hatáskörébe tarlozó fa vagy faállomány
található. Amennyiben az ingatlanon a faá|lomány kitermelésre sor kerül a tervezett
beruházás miatt, akkclr az erdőrő|, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló 2009, évi XXXV|l. törvény (a továbbiakban: Evt,) 70, § (2) bekezdése alapján -
a fakitermelés csak a veszpt,ém Megyei kormányhivatal veszprémi Járási Hivatala
Agrárügyi í:őosztály Eirdésze,ti osztálynál e|őzetesen a Vhr.43, § (1) bekezdése
szerinti forrnanyomtatrrányon benyújtott fásításlran tervezett fakitermelés beje|entés
erdészeti hatóság állali turlomásulvétele utiin végezhető. A tervezett övezeti
átsoro|ás elIen nem entelek k fogást.
Az 5, módosításnál a Nagyvázsony 099 hrsz.-ú lngatlanon az Országos
Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdóterületek taIálhatóak (Nagyvázsony 112G
és 113 G erdórészletelk). A l]alaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési tervének
elfogadásáról és a E}alaion területrendezési Szabályzat megállapításiiról szóló 20OO.

évi CXll, ttirvény (a további;tkban Btv.) 5. § (3) bekezdése szerint: ,,Az Országos
Erdóá|lomány Adattárban nyilvániartott erdók területe a tele;pülésrendezési
eszközökben kizáróIllg enJóterület települrisi terület-felhasználási egységbe

Aglíl,iigyi FőoSZlál),
EIdésZeli 05Zláiy

8200 Veszprém Szent l\4algit park 2,, levelezósi cím: 8210 veszprén, Pf . 1122
ielefon 88l576-cc|a f aX. 88l42B-1'] 1, e-mail: Veszpreff], erdeszet@Veszprem,gov l.] L]

NAGYVAZSONYl XOZOS ONK( iii.lAl]'/l'!|l' ll\]]r 1

,l., ..,,r,,ír,l,( , J li(]

])í)íiljzi, 4/?r,2, \ Ipr\
!|aslan] il ,

|D, luluq l, ,



sorolható". Így a tervezett Kk-muep övezeti átsoroláslioz nern tudok hozzájáru|ni.

Kérem, mind a hatályos mind pedig tervezés alatti Terlepülésszerkezeti tervben a

Nagyvázsony 112 G és 113 G erdőrészletek erdőterület övezetbe kerüljenek.

A iöbbi módosításához hatáskör hiányában kifogást nerrl emelek, hozzá megjegyzést
nem fűzök.

Az erdőtervezet1 területek, valamit az Evt. hatálya alá es;ó objektumok tekintetében a

tervezett módosíiások várható hatása nem jelentől;, ezért településrendezési

eszközök módosítása során a környezeti hatás;vizsgálat lefolytatását az

önkormányzattal egyetértve nem tartom szükségesnek.

Az Önkormányzat véleményemet a te|epüIésfejleszté:si konc;epcióról, az integrált

telepú lésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökról, valamint egyes

te|epü|ésrendezési sajáios jogintézményekről szóló 314,|2012, (Xl. 8,) Konn. rendelet

37. § (4) bekezdése, valamint az egyes tervek, illetve programok környezeti

vizsgálatáról szóló 212005. (l, 1 1,) Kormányrendelet alapján kérte,

Állásíoglalásomat a földművelésügyi hatósági és illazgatirsi feladatokat e||átó

szervek kijelöIéséről szó|ó 383/2016, (Xll 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rend,)

10 § c) pontja biztosított hatáskörben eljárva, a Rend, 11 § (1) bekezdélse szerinti

illetékességi szabályok figyelembevételével hoztam mep].

Veszprém, 2017. augusztus 09.

Benczik zsolt
járási hivatalvezető

nevében rls megbízásából:

ilr/

J|.|;.s ,i", 
tt,

Merjor László
osiltályvezető

Kapják:

i.1 Címzett, tértivevénnyel,,/
2. katlár
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\rEszpREN{ MEGvEI ÖNxonuÁNyzer
8200 \lesz:prén1 Nlcs,eház Lér 1. 'fel,: (88)545-070, Firx: (88)545_012

lj-nrail: teleprrlesfejlcszr:cs@r.pmegye,l-ru

Szám;04lI5012017
Üg},intéző: Arnold Gy,

Fábry Szabolcs János
polgfumester

Nagyr,ázsorny Község Önkorm ányzata

Nagwázsorry
Kinizsi u. 96.

8291

Hiv. szám : 1 132-1012017
Tárgv: Nagyvázsony község településrendezési

eszközök részleges módosítása
- elózetes tájékoztatási szakasz

Tis1telt Po lgdrntester Úr !

Hivatkozott számú levelében tálékoztat, hogy Nagyvázsony község Önkormányzatának
képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek részleges módosítását
kezdeményezi a telepalésfejlesz|ési koncepcióról, az integrált tetepülésftjlesztési stratégiárólés a településrendezési eszközókről, valanitlt egyes területrendezési saját()s
.iogitltézmén.velcől szóló 314l2Ot2, (XI. 8.) Korm. relldeletben f,oglaltaknak megfelelően.

Nagyvázsony község a Balatrrn kiemelt Üdülőkörzethez teniletéhez tartozík, ezéfi. a
vonatkozó teniletrendezési terv nem a veszprém Megyei Önkon nányzat közg}úlésének
512011. (IL 28.) önkormányzati rendeletével módosított Veszprém Megye Tenileirendezési
Tervéről szóló 512005. (v.27) öntormányzati rendelete szerinti megyei terv, hanem a
Kiemelt ÜdiilőkÖrzet TerÜletrenrjezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési
SzabáIyzat megállapításáról s;:óló 2000. évi CXII. törvény, melynek rendelkezéseit
figyelembe kell veruri.
(A területfejlesztésról és területrt:ndezésről szóló i996, évi XXI. törvény 12. § (1) bekezdés a)
Pontjára figYelemmel a megye tertiletrendezési terve nem terjed ki a kiemelt térsóg területére,)

A további véleményezési eljárásban részt kívánunk venni,

A véleményezendő dokumentácirit elektronikus adathordozón szíveskedjen megkiildeni.

N,AGYVl\Zso|,]YI KöZös O|il(!1Ri,l/\i;,,]l: l, l ]j,

':,, ű"'.:,,--. 
l



Az előzetes tájékoztatási szakaszban adott vélernényü nket a településfejleszlési koncepcirh.ól,
aZ integrált telePülésfeilesztési stratégiáról és a telepüIésreru]ezési eszkózöh"ől, vatamint
eg,les terülelrertdezési sa,iáíos 1|ogintézményekről szóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37,§ (4) bekezdés szerint, és a .főépítészi tel,ékenységről szóló |g)l2009. (IX. 15,)
I(ormárryrendelet 9. § (1) bekez;dés d) pontjában szereplő felhatalmazás alapján alakítottuk ki.

Veszpróm, 201 7, augusztus 22.

1"isztelettel:

Fabacsovics zoltán
megyei főépítész

EgüaesüL
(_ l ., ctlnzett
2. iratlítr

í-d^1
9 rilliljfil §r- V{lV ,. /
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VESZPRÉM MEGYEI
KORMÁNYHlVATAL

U gyiratszám: VEl NEF l 0067 4-4l 20 17 .

Ügyintéző: Uhrin Csaba
Szerv. egység: Közegészségügyi és
JárVányügyi osztá|y
Telefon: 88l424-866

Nagyvázsony Község Önkormányzata
Fábry Szabolcs János
po|9ármester

Naqwázsonv
Kinizsi u. 96,

8291

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagyvázsony község településrendezési eszközeinek részleges módosítását
tarta|mazó dskumentációt a népegészségügyi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei
Kormányhivatal közegészsé9ügyi szakmai szempontból áttekintette. Megállapította, hogy
a módosítás kapcsán jelentős környezeti terhelés nem keletkezik, ezért környezeti
értékelés elkészítését nem tartja indokoltnak, A tervdokumentációban foglaltakkal
szemben környezet- és település-egészsógügyi szempontból kifogást nem emel.
Nagyvázsony község településrendezési eszközeinek módosítását közegészségügyi
szempontból elfogadásra javasolja.

Veszprém, 2017. augusztus í 8.

Tárgy: Nagyvázsonyközség
településrendezési eszközelnek
részleges módosítása

Hiv. szám: 1 132-1012017.

TiszteIettel:

ilAGYVlZs]NYlKjZÖsÖltKoRttÁHyz,,i,lr,,l,,L. i

l--_--T-.
|^{-1 , I n,^t ltlgLt,

Népegészségügyi Főosztály
8200 Veszprém, József Attila utca 36.

telefon; 88/424-866, fax: 88/550-829, e-mai|: vemkh.nepegeszsegugy@veszprem,gov,hu

Takács szabolcs

^"".1 
li ;,_ jryorlmánymegbízott nevében

\\ ..,r rés meobízásából/',
,- ,',., :, l

' 
'i-'lL^;

, 
.r'Dr.Fápai Enikó

1 , ,t ,/ főosztályvezetó
, ' ,'',' 

' 
megyei tisztifőorvos
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VrszpRÉtvt MEGyEI
KORMÁNYFIlVATAL

VESZPRÉMI JÁRÁsl H |VATALA

Úgyiratszám: VE-o9D/EoH/02o 80-,,?."l2o17,
ÉTDR azonosító i
ÉTDR iraí:azonosltó:
Műemléki törz sszám;
Lelőhely azonosító:
Ügyintéző: DunaJcsik Zsuzsanna

dunajcsik,zsuzsanna@veszprem. gov, hu
Telefon: 88/550_355

Nagyvázsony Község Önkorm ányzata
Fábry Szabolcs János polgárnlester
NaqvvázsonJ
829,1

Tárgy: Nagyvázsony község településrendezési
eszközeinek módosítása (7 pontban)

elózetes tájékoztatás
ö rökség véde l m i vél e mé ny

l-/t u :lá-,,zl: ,/,/',3: - -,/a /i'.'./ l

Tisztelt Polgármester Úr!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjeként örökségvédelmi
hatáskÖrben eljárva Nagyvázsony község településrendezési eszközeinek rnódosításJval kap_
csolatban a településfejlesztési koncepciórót, az integrált tetepülésfejtesztési stratégiáról és a
telepÜlésrcnclezési eszkÖzÖkról, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekról
szóló 314/2012. (X|.8.) Korm.renceieí (a továbbiakban: Kr,)3O, § (3) a) pont szerinti egyeztetési
eljárásban, a kulturális ÖrÖkség y,édelmével kapcsolatos szabátyokró! szóló 496/2016. (Xt1,28.)
Korm.rendelet (Örökségvéde|mi rendelet) 75, §-ában fogla|tak figyelembevételével az alábbl -örökségvédeImi - véleményt adom.

Tárqyrm ódpsj!ésiszé_n_déK

082 hrsz.-r] Má-2 öVezeti besorolású ingatlan öVezeti besorolásának módosítása;
Má-2 övezetekben a beépíthelőség mértékének módosítása;
Má je|ű övezetekben kerítés é;lítésének lehetővé tétele;
382 és 38í} hrsz.-ú ingatlanok övezeti besoro|ásának felülvizsgá|ata;
099/2 hrsz,-ú ingatlanon napelempark kialakításának brztosítása;
295 hrsz. zsidó temető övezeti besorolásának módosítása;
kerékpárút és sétány nyomvona|ának átheIyezése a valós á||apotnak megleIe|óen,

_ HATOSÁGI FóosZlÁLY
E PíTÉSüC;YI ÉS oRoKSÉGVÉolt-tv,rr osZTÁLY

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5., Levelezési cím: 82].0 Veszprém, Pf.: 1000
teIefon: 88/550-497 , f ax: 8i)/550-70]., e-ma il: veszprem,epitesugy@Veszprem,8oV. h u

.::ós öNKor

]

Ja.(] r (),l ,1.1
-_,-- ,j.]_,::-9'_,-._.._, .-. _\1 ,

_ ,{/3l:[aÍpe _ ___

__,§-: t!"gg1*_,.,
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A telepúlésrendezési e§zközök módosításának tárgyi egyezt()tési eljárásában a veszprém Me-
gyei kormányhivatal veszprémi Járási l-iivata| Hatósági Főclsztály Építésügyi és Örökségvé-
delmi osztálya a Kr, 9. számú mel|éklet 17, sor szerint a kulturális örökségvédelenl tekinteté_
ben vesz részt, a védett régészeti örökség és a védett műemléki értékek helyben töllénő meg-
órzésének a|apvető követelményeit, valamint az Örökségvéríelmi rendelet 75, § (2) bekezdé-
sében megíogaImazott szakmai szempontokat figyelembe vevő szakmai vélemény kialakításá_
val.

Órökségvédelmi rendelet 75. § (2): ,,A szakmaivéleményezés során a 42. § (7) bekazdésében meghatá-
rozottakon t()l a köVetkezó szempontokat kell különösen éNényesík|ni:
a) a műemléki környezet, a műemléki jelentóségű terulet, a töfténeti táj, világörökségi helyszín vagy vi-

lágörökségi és világörökségi várományos helyszín vagy terület egyedi, a b)-e) pontok szerinti örök-
ségvédelmi szempontok érvényesítését biztosító a beépItésre s2,ánt terúletek esetében építésí öveze-
ti és a beépítésre nem szánt területek esetében öVezetí előfuások, továbbá egyéb rendetkezések
rnegléte,

b) a település (településrész) töfténelmíleg kialakult tagozódása, szerkezete, beépítési módja, jellemző
beépítési m ag asság a, h ag yom ányos je lle ge,

c) a közlekedéshálózat szabályozásának a tófténeti településrész méreteihez és szerkezeti adottságai-
hoz al k a l m azkodó megold á s a,

d) az ónkorm ányzati telepúlésképi re ndelet hatálybalépéséig
da) az Új építményeknek és építészeti elemeknek, ílletve műszaki L)erendezéseknek a tófténelmi tetepü-

léskép, hagyományos tájkép jellegéhez és arányaihoz ittő összhangja,
db) a terúlet, a táj hagyományos jellegét torzító és túlterheló, a tefmészeti Vagy épített kórnyezetet ve-

3zélyeztető hatások elh árításának s2abályozási lehetósége,
e) az önkormányzati településképi rendelet hatátybalépését követőéjn az azzal való összhang,
(3) A hatÓság a tele7ülésfejlesztési koncepció, az integrált tetepulésfejtesztési stratégia és a tetepülés-

rendezési eszközök egyeztetési eljárásában adatt szakmai Vélenényhez kikérhetí
a) nyilvántaftott Vagy védetté nyilvánított régészeti telóhelyet és vécőöVezetét éríntó esetben az Ásatási

Bizottság,

b) országos védelem alatt álló műemléket, műemléki környézetet, núémléki jelentóségú területet, töfté-
neti tájat érintó esetben a Múemléki Tanácsadó Testület szakértói Véleményét.''

A VeszPrémi Járási Hivatal rendelkezésére álló nyilvántartási adatok alapján a tárgyi módosí-
tási szándékok esetében az alábbi örökségvédelmi érintettség áll fent:
. 082 hrsz.-ú ingatlan az 5530 [10071] törzsszámon [és azc,nosítószámon] Védett templom-

rom ex-lege műemléki környezetében fekszik;

' 383 hrsz,-Ú ingatlan a 6810 [10086] törzsszámon [és azorrosítószámon] védett Kinizsi-vár
műemlék,,múem|éki környezete"-ben fekszik;

. 382 és 383 hrsz,-ú ingat|anok a 8708 [10078] törzsszámo1 [és azonosítószámon] védett
volt Zichy-kastély műemléki környezetében fekszenek;

. 099 hrsz.-Ú ingatlan a 8660 azonosítószámon nyilvántartoti régészeti lelőhelyet érinti,

. az Má övezetekben tervezett kerítésépítések műemléki kcrrnyezeteket érintenek.

H^TóSÁGl FóosZ-[ÁLY
ÉpírÉsucyt É5 ORöKsECVÉDELMl osZTÁLY

8200 Veszprém, Mindszenty József r.rtca 3-5,, Levelezési círn: 8210 Veszprém, Pf.: 1000
telefon: 88/550-497, fax: 88/55o-7o1, e-mail: Veszprem.e pitesugy@Veszprem,8oV,hu



A ku|turális örökség védeIméről szóló 2oo1, évi LXlV, törvény (a továbbiakban:Köív.J 8rj/A, §értelmében ÖrÖkséqvédelmj hertástanulmánvt kelI készíteni a település településíej|esztési
koncepciÓjának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési koncepció készítésekor nem ké-
szült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvéde|mi hatástanuImány, vagy van, de
az 1Íz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont terü|etre el kell készíteni. Nem kell örökség_
Védelmi hatáStanulmányt készíttlni, ha az Étv,8, § (2) bekezdése szerinti véleményezési e|já-
rásban az illetékes államigazgalási szerv véleménye szerjnt a rendezés alá Vont terú|et örök_
ségvédelmi szempontbÓ| nem érintett, Veszprémi Járási Hivata| lendelkezésére áll egy 2O11
évi rendezési terv módosításho:z készült örökségvédelmi hatástanulmány. A hatástanulmány
jelen tervezési munka esetében alapdokumentumként elfogadható, azonban azt kérem kiegé-
szíteni - az ÖrÖkségvédelmi reltdelet 12. számú me|tékletében rögzitett tartalomi követe|mé-
nyeknek megfele|Ően - a rende;rés során tervezett változások hatáselemzésével, továbbá,
az örökségvédelmi érdekekre,rlaló tekintettel a szükségesnek tartom a megalapozó vizs-
gálatban és az alátámasztó javaslatban az épített környezetre (régészet, védett és nyil-
vántartott műemléki értékek) vonatkozó munkarész elkészítését isi.

A rendezési terv módosítása során kérem a történeti település, a telepiilés- és tájszerke_
zet tekintetében az ÖrÖkségvéllelmi szempontok érvényes ü lésének biztosítását, különös
tekintettell a védett vár és Zichy kastély között tervezett módosítások, a nemesleányfalui
templomrom műemléki környezetében tervezett építési tevékenységek, valamint az álta-
lános mezőgazdasági övezete (ben a kerítés építésére vonatkozó szabályok felülvizsgá-
lata során, Felhívom a figye|met, hogy az Örökségvdldelmi rendeIet 4s, § (1) bekezdés g) pont-
ja szerint műemléki kÖrnyezetben a műem|ék felé er;ő Vagy közterületrő| a műemlékkel együtt
megje|enő építmény hom|okzatIának megvá|toztatásáva| járó felújítása vagy átalakítása, új
éPÍtménY (éPÜ|et, műtárgy (keríkis)) építése, i|letve l(özterületen történő elhelyezése, meg|évő
építmény bontása ÖrÖkségvédeInri engedély nélkül, a hatóság számáratörténő bejelentés alap_
ján végezhetŐ, A bejelentés vizsllálata során a hatóság a tervezelt tevékenységet megtilthatja,
ha az műemléki kÖrnyezet esetén a jogszabá|yban rneghatározott köVete|ményeket nem tetle_
síti,

A KÖtV. 19, § érteImében a nyilvántartott régészeti leIőheIyeket jogszabályban meghatározott
esetekben és módon el ke|l ker(ilni, Ha a le|őhely elkerülése a földmunkával járó beruházás,
ÍejlesztéS kÖltségeit aránytalanul megnöve|né, vagy a beruházás máshol nern va|ósítható rneg,
a beruházáss;al VeSzélyeztetett régészeti lelőhelyet előzetesen fel kell tárni, A Kötv. 19, § (3)
értelmében a megelóző feltárás l,öltségei a beruházót terhelik. A törvény értelmében a terveket
úgy keIl előktlszíteni - az öröksa)gvédelem érdekeit figyelembe véve -, hogy a fejlesztések a
régészeti lelőhelyeket lehetőleg e|kerü|jék, ami az örökségvédelem és a befektető érdekét egy-
aránt szol13álja.

HATOSÁCl FóoszrÁr-v
EPíTÉSü(]Yl ÉS ÖRöKSÉCVl;DELMl oSZTÁLY

8200 Veszprém, Mindszentv József utca 3-5., LeveIezési cím: 821o Veszprém, Pf.: 1oo0
tetlefon; 88/550-497 , fax: 83/550-701, e-ma i|: Veszprem.epitesugy@veszprem.gov. h u
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 212005. (1.11.) Korm. rendelet sze-
rinti környezeti vizsgálatban a korm. rendelet 3, számú mellékletének l1.2.i) pontja szerint a
kulturá|is örökség (műernlékvédelem, régészet) védelmére kiierjedően a környezet védelméért
fele|ős szerv a Budapest Főváros Kormányhivatala.

A településféjlesztési és rendezési eszközök módosításra során a további egyeztetési
eljárásokban részt kívánok venni, a dokumentációkat lehi)tőleg papír alapon kérem meg-
küldeni.

Veszprém, 20í 7. augusztus 21. Titlztelettel:

Be nczik zsolt
járási hivatalvezető

nevében és meg bízásábó|

-,::{= c:,,*-
C-É,iais Peter

os:ltályve:Iető

I-IATosÁCl FóOsZTÁLY
FliTÉSUCYl LS C)ROKsÉCViDELM] oSZ lÁLY

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5., Levelezési círn: 8210 Veszprém, Pf,: 1000
telefon: 88/550-497, fax: 88/550-701, e-mail:Veszprem,e]]itesugy@veszprem.gov,hu



kulturális örökség védelmérőlA KullurallS oroKség Védelméről szóló 2001, évi LXlV, törvény (a továbbiakban:Köív.) 85/A, §
érte|mében ÖrÖkséqvédelmi hertástanuImánvt kelI készíteni a telepü|és telepü|ésfej|esztési
koncepciójának kidolgozása során. Ha a településíejlesztési koncepció készítésekor nem ké-
szült, vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvéde|mi hatástanulmány, vagy van, de
az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont teruletre el kell készíteni. Nem ke]l örökség_
védelmi hatástanulmányt készítelni, ha az Étv,8, § (2) bekezdése szerinti véleményezési e|já-
rásban az illetékes államigazgalási szerv véleménye szerint a rendezés alá Vont terü|et örök_
ségvédelmi szempontbÓ| nem érintett, Veszprémi Járási Hivata| rendelkezésére áll egy 2011
évi rendezési terv módosításholz készült örökségvédelmi hatástanulmány. A hatástanulmány
jelen tervezési munka esetében alapdokumentumként elfogadható, azonban azt kérem kiegé-
szíteni - az ÖrÖkségvédelmi relrdelet 12. számú mellékletében rögzített tartalomi köVete|mé_
nyeknek megfe|e|Ően - a rende;lés során tervezett változások hatáselemzésével, továbbá,
az örökségvédelmi érdekekre,rlaló tekintettel a szükségesnek tartom a megalapozó vizs-
gálatban és az alátámasztó javaslatban az épített környezetre (régészet, védett és nyil-
vántartoí:t műemléki értékek) vonatkozó munkarész elkészítését i:;.

A rendezési terv módosítása során kérem a történeti település, a telepiilés- és tájszerke_
zet tekintetében az ÖrÖkségvérlelmi szempontok érvényes ü lésének biztosítását, különös
tekintettel a védett vár és Zichy kastély között tervezett módosítások, a nemesleányfatui
templomrom műemléki környezetében tervezett építési tevékenységek, valamint az álta-
lános mezőgazdasági övezete (ben a kerítés építésére vonatkozó szabályok felülvizsgá-
lata során. Felhívom a figyelmet, hogy az Örökségvédelmi rendelet 48 § (1) bekezdés g) pont-
ja szerint műemléki kÖrnyezetben a műemlék felé er;ő Vagy közterületről a műemlékkel együtt
megje|enő építmény homlokzatiának megvá|toztatásával járó felújítása vagy átalakítása, új
éPÍtménY (éPÜIei, műtárgy (keríkis)) építése, i|letve l<özterüIeten történő elhe|yezése, meg|évő
építmény borrtása ÖrÖkségvédeInri engedély nélkül, a hatóság számára történő bejelentés alap-
ján végezhetÓ, A beje|entés vizsllálata során a hatósiág a tervezett tevékenységet megtilthatja,
ha az műemléki kÖrnyezet esetén a jogszabályban rneghatározott köVete|ményeket nem tetle_
síti,

A KÖtV. 19, § értelmében a nyilvántartott régészeti |e|őhe|yeket jogszabályban meghatározott
esetekben és módon el kell kerrilni, Ha a le|őhely elkerülése a földmunkával járó beruházás,
fejlesztés köItségeit aránytalanul megnöve|né, vagy a beruházás máshol nern valósítható meg,
a beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyet előzetesen fel kell tárni. A Kötv. 19, § (3)
értelmében a megelóző feltárás l.iöltségei a beruházót terhelik, A törvény értelmében a terveket
úgy kell előkészíteni - az öröksd)gvédelem érdekeit figyelembe véve -, hogy a fejlesztések a
régészeti lelőhelyeket lehetőleg e lkerüljék, ami az örökségvéde|em és a befektető érdekét egy-
aránt szolgálja.

llATOSÁCl FóosZTÁLY
ÉlírÉsüc;vt És önörsÉcvÉDELMl osZTÁLY

8200 Veszprém, Mindszentv József utca 3-5., LeveIezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1000
tetlefon: 88/550-497 , fax: 88/550-701, e-ma i|: veszprem.epitesugy@veszprem.gov. h u



4

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 2|2oo5, (1,11.) Korm, rendelet sze-
rinti környezeti vizsgálatban a korm. rendelet 3. számú mel|ékletének l1,2.i) pontja szerint a
kuIturális örökség (műernlékvédelem, régészet) védelmére kiierjedőern a környezet védetméért
fele|ős szerv a Budapest Főváros Kormányhivatala.

A telepü|ésfejlesztési és rendezési eszközök módosításra során a további egyeztetési
eljárásokban részt kívánok venni, a dokumentációkat lehrltőleg papír alapon kérem meg-
küldeni.

Veszprém, 201 7. augusztus 2í. Tillztelettel:

Be nczik zsolt
járási hivatalvezető

néVében és meg bízásából

- :=í. ,z;-,,L-íidi" pét",

os:Itályvezető

ll,a.-rósÁc t FóoszrÁly
ÉpírÉsucyt És öRöKsÉGvÉDELMl oszTÁLy

8200 Veszprém, Mindszenty József utca 3-5,, LeVeIezési cíln: 821o'\./eszprém, Pf.: 1000
telefon: 88/550-497, faX: 88/55o-7o1, e-mail; Veszprem.e|]itesugy@veszprem,gov.ttu
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VlszpRÉtvt MEGyEI
KORMÁNYHIVATAL

VEsZpRÉMl .|ÁRÁsl HIvATALA

Ügyszám:

Ügyintézó:

Telefon:

VE/U |/NS/AJ6711212017 . Tárgy:
Jakait csaba

88/579-960

Tisztelt Címzett!

Nagyvázsony
onkormányzirta
Nagyvázsony, Kinizsi u.
Nagyvázsony rendezési
módosítása
tájékoztatási szakasz

NAGYVÁZsoNYl KöZös ot;xonllli,lyZ,..; li vaT1,]

1]*ihn\F,/ i)q,
9_1,

.OR.,'ü /43l--4l 1,1ol J
l\le i

KözSég
8291

96.
tervének
előzetes

Nagyvázr;ony Község Önkormiinyzata
Naqvvázsonv
Kinizsi u. 96.
829í

A Veszprém Megyei Kornrányh ivlatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Veszprémi JárásiHivatal) hivalalvezetőjének útügy hatáskörében e|járva a tárgyi előzetes;JJrerv"riéi valaminta kőzlekedési hatóság hatáskörét, érintő, jogsáabályokoÁ- és műszaki etoírásoton alaputokÖzlekedési szakmai kövt;telrnényekke| kapcóoiatos álÉsfoglalásomat a, 
"rauúiar< 

srerint adommeg:

a, A 3, szárnú módosítással kalrcsolatban (de a település egészére vonatkozóan) a HÉsz_benelő.írni szúkséges, hogy a. kijzutak és közforgalom elol Jt n"n.,a,tn.,"ó]nuiáiiengeryetor
számított 3 m-en belü| kerítér; építése tilos.

b, Amennyilren a 7, s;zámú nródosítással érintett kerékpárút és sétány nem közlekedésiterületen, vagy nem elég s;zéles közlekedési területen fekszik, úgy 
"", 

útugyi műszakielőírások szerint, heIyigénvél9k.megfelelően (ftlggetlenül attót, hoti'a l"lJl!í'n"lyigenykisebb-e az e|őírásokban, |évótől)- kiszabá|yoáT szükséges, erl ,'-s. pB.t szerintiminta|<eresztszeIvénnyel kelI igazolni.
c, Megvizsgálni szükség;es, ho§|}la tervezett módos;ítások következtében az érintett ingatlanokmegkt)zelítésére szolgáló k5zutakon a várható forgalmi Jetreg 1nagyiáta, összetetete)változása miatt szüks,éges-e ,/áltoztatás a közutak meg-lévó .i"oajv,jrJJi.rá!..égeo"n.

A szabály<lzási szélessé9 változtertása esetén a következő pontok figyelembe véteIe szükséges:1 A kÖzJekedesi javaslat alátirmasztó munkarészét a telepuléiiejle;riJ.i Ű.Öióról, azintegrált telePÜlésíejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökroi, u"táLlnt ugy",településrendezési sajátos jogintézményekről irzóló 3'l4l2o12. (xl. 8.i K;;;. rendelet(továbbjakban: RT rendelet) í}, izámú méltét<tet 24-31. sorai, a közutak tervezéséról szóló e_UT 03,01-,lí számú Útügyi ||ű9zaki stoiras (tovriobiakoan: KrsZ) i.ii.i, öi;, valaminta.l.elelrülésrendezési tervek l:özúti köztekedési nrunkarészeiről szóló e-ur dz.o,i'jr szamuUtÜgYi lVlűszaki Előírás (tcrvábbiakban: TTKK|V) szerinti tarralmi ki,iut"r111ény"tr.ul r."rrl(ialakitani (kÖzúthálÓ,zati,.hir;rarchia, csomópontÍ, keresztmetszeti tervek a nagytávIatikÖzlekedési igénYek alapján, távlati területfelÁasználáshoz szü[Ges r;;;kotjnetyszam eselhelyezés, közösségi közlekt;dési járatok útvonalai, megá||ói stb.) l - --'--J

\1li\/,\(l l,Nl(]í]l]l !\ rzr,sr tix,l.,,i]iffiii ! fu,, L,,\itc./ r,ll\\ l l ()(l\l |^J,,
l.]l 1](;\ | ()57l Ál\

8200 Ve§Zplérn, l(jsj:ó u 1

ielefol-l, 88/'1)79-glji]. íaX] i]t]/550_é}47, e,máii] veszpreln L]k]gy(O)Ve5Zprenr íJoV,hi,j
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A közlekedési szakági munkarész kidolgozását a lllagyar Mérnöki Kamara tervezői
név,jegyzékében településtervezési közlekedési szakterilleti terrrezési jogosu|tsággal (Tkö)
rendelkező tervező készítheti. A papír alapon benyújtandó közlekedési szakági terveken
a közlekedéstervező elérhetősége, kamarai száma, ererjeti aláírása kell, hogy
szerepeljen. A közlekedési tervet legalább ,l:2000 méretar,ányban kell benyújtani a
méretarány feltüntetéséVel.
A köz|ekedési létésítmények helyigényét csomópolrti váz,lattervekkel és az utak
mintakeresztszelvényeinek (legszűkebb szelvényben1 bemutatásával kell igazolni,
figyelembe véve valamennyi kiépijló létesítményt (irt, járdra, kerékpárút, nyílt árok,
közvi|ágítás, utcabútorok stb,),
A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak eset(iben is el kell végezni, amelyeket
magasabb kategóriába soroInak, vagy amelyek új frrnkciókkal kerülnek bővítésre (új
kerékpárút vagy kerékpársávok, várakozósáv, párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok
Vagy fasorok telepítése stb.).
Ahol környezeti adottságok Végett nem lehet a bi:ztonságos kétirányú íorgalomhoz
szükséges szélességet (KTSZ) bizbsítani, ott megvizsr)álni szükséges az egyirányúsítás
Iehetőségét. Amennyiben az nem lehetséges, úgy forgalornszabályozásra vonatkozó
javaslatot kell tenni,
Kózösségi közlekedés esetén a minimá|is forgalmi sáv szélesség 3 m és a minimális
kanyarodási sugarakat is vizsgálni keIl.
Zsákutcában a megfordu|ást biztosítani kell a tűzoltóautó számária is,
Pa" úthierarchia felállításakor íigye|embe ke|l venni a szerkezeti elemeket, a
ÍorgaIomnagyságot, a közlekedési területról történő ingat|anol( rendeltetésforma szerinti
megközelítését, Az utcák KTSZ szerinti osztályba sorolását el kel| végezni. A HÉSZ-ben
tételesen felsorolni szükséges a gyűjtő- és annál magasabb rendű utak nevét azzal, hogy a
többi, út ezekrrél alacsonyabb rendű.
A HESZ-ben meghatározni szükséges az ipari tevéken,/séget ,ás szolgáltatást lebonyo|ító
ingatlanok esetében a funkciójukhoz szúkséges OTÉK r;zerinti várakozóhelyek e|helyezési
lehetóségét.
Felülvizsgálni szükséges a teIepülés közIekedési hálr!zatának ingatlan-nyilvántartásban
bejegyzett tulajdonosi körét és műVelést ág megneve;Zését. /V utak műVelési a közúti
kőzlekedésrő| szóló 'l988. évi l, törvény 32 (1) bekezdése alapján országos közút, helyi
közút, közforgalom eiől el nem zárt magánút, vagy közforgalom elől elzár,t magánút lehet, A
közforgaIom e|ő| el nem zá11 magánutakra is a közutak paramétereit kell alkalmazni,
Jelmagyarázertban a közutat, közforgalom elől el nem:lárt magánutat a közforgalom e|ől
elzád magánLittól meg kell kü|önböztetni.
A HESZ-ben előírni szükséges, hogy az útcsatlakozá§oknál la szabadlátiást akadályozó
létésítményeket elhelyezni ful, tete[Áatáron zár1 kerít,3si epir""li-""Ürmi Ó,ÖÖrn-.er
magasabb növényzetet ültetni tilos, A közlekedési teúleten műtárgyakat, közvilágítást,
közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az
utak láthatóságát, a sarkok beláthatóságát ne akadályozza.
A rendezési teru kötelező eleme a közút szabályozási szélességének feltüntetése. A HÉsz-
ben szabá|yozni szükséges a kózíorgalom elól elzár1 és közforgalom elól ell nem zárt
magánutak minimális szélességét, hogy a tűzoltóautók mentők, szemétszállíl:ó járművek
biztonságos közlekedését biztosítsa, közforgalom elóI elzár1 magánútról köziorgalmat
bonyolító tevékenységet (szo|gáltatár;, kereskedelem §tb.) folytató ingatlan nem közelíthető
meg, A közforgalom elő| e| nem zárt magánút építése az 19€l8. évi l, törvény 29 § (7)
bekezdése alapján engedé|y köteles tevékenység, ahol a kétirányú forga|mat a közúlhoz
taftozó műszaki paraméterekkeI biztosítani kell,

),il]]l.r,!.l t:|](,ll],.lYl ll]\i l()1 ;.i,\\,;ll'(_)\,]]t]}1\1l t\ 1i,(il,\l1l( 1-1l\l^\l l(l(_r5,/'i iilY
l,r { i..l(;'l'l ( )! l'.\l y
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7, Az éPÍtménYek kialakításártr.vonatkozó övezeti paraméterek megjelölésekor figyeIemmeI kelllenni az adott telÜlet közlt;kedési hálózalára ipt,l"n"rauto. raktárbázis ne 10 m széles
^ 

szabályozási szélességú közútról kerüljön megtÖieliúsre)
E, A kapubehajtókat, Útcsat|akozásokat a Kclzuták meIletti ingatlanok, kiszolgáló létesítményekútcsatlakozásáról slzóló e-lJT 03.02.21 szamri Útugyi Műszaki E|óírás szerint kellmegterVezni.
9, Az országos köZ:úthálózak)t ,érintő fejlesztések tervezése során a Magyar Közút Nzrt.Veszprém Megyei lgazgatóságával ' (82oo Veszprém, vartirot 

';. "'ij, ''lgy"rt"tni
szíveskedjenek, kz egYtlztetééekről'jegyzőkOnyvet a tervdokumentációba csatolniszükséges,

Az egyes tervek, illetve crooramlk kÖrny_ezeti Vizsgálatáról szóló 2t2oo5. (1.11,) Korm, rende|et 4§ (2) bekezclése, iIIetve a 5, sz,ámú méllékIete njm nevesíti útügyi hatáskörében a VeszprémiJárási Hivatalt a környezet védelméér1 felelős szervek n-év-sorában

A későbbi véleményezési szakas;zban is részt kívánok venni a 2. pont figyelembe vételével,

A VeszPrémi Járási llivatal,. hatásköre a teIepülésfejlesztési .koncepcióról, az integrálttelepúlésfeilesztési stratéoiáról és a terepúráJiánJe'ie;i 
..9szxoio-ki6rl 

- 

"Jr",iint egyeste|ePÜIésrendezési saiátc,s ioglntezmenyetrÓ| ;;jl; aiÜÖ12, (Xl. 8,) Korm, rende|et 9, mel|éklet
]_| P?ntj:in, illetékeséégr: á járási (rováóiir.éiuljii'rriv-aiarotror szóló 66/2015, (lll. 30,) Korm,rendelet 2 § (1)bekezdésén alallu|.

Veszprém, 2017, auguszl:us 21,

Zsolt
hivatalvezető

megbízásából:

Renáta
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Il oNvliDELMl MINnSZTERIUM
HATÓSÁGI FÓO§ZTÁLY

l 135 t}udapest, l,ehel utca 35-37. . Postacím: 1555 Budapest Pi: 70.
Telefon: 06 l:,,I) 237 -::, 5 5 6 . HM 27 -933 . Fax: 06 (|) 237 -5 5 57, HM 2'7 -9 45

ilAr]'t.]?..:sí]N\'I l(JZ(]s oilKORi,l)liY.l/iTl |]l\lATAL

.l]l.i;:",ü 4"1.sz_.,5 ,|r,í,]
L] ], nlézo

n,,, r(/}tq l l.

e-mail: lrat .konnany.hu
Nyt, szifun: 17 11 17 157 -I12017
I{iv. szám: 1l32-I0l2017

1 , számú példány

I',Iagyvázsonyi Közös Önkormányzati Hivatal

829l Nagyyázsony
Kinizsi u. 9ó.

Tárgy: Nagyvázsony lr.özség településrendezési eszközeinek 7 részterületre
vonatkozó mócLosítása - teljes eljarás, előzetes tájékoztatási szakasz

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesíte m, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az a|ábbi á,llásfoglalást adom:

.i\ fenti hivatkoziisi szátrLon érkezett dokumentációban foglaltak a horrvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvtidség nernzeti és szövetségi védelmi felaclatai végrehajtása
biztosított, ezérí az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem toszek.

Tájékoztatom, hogy a további véleményezési eljárásban részt kívánok vemi.
Jelen állásfoglrilást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált

településfejlesztési stratégiáró l és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézménl,ekről szóló 3l4l20t2. (XI. 8,) Korm. rendelet 9. sz,
nrellékletének 20, pontjribarr nre,gjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításaról ér; védelnréről szóló 1997. évi LXXVII, törvény 7. § (2) m) pontjáia.

Budapest, 2017. augusztus 8.

P.H.
TiSztelettel:

Dr. Simicskó István
Magyarország honvédeImi minisztere

nevében és megbízásábó1

Készülti 2 példányban
Egy példány: l lap
Ugyintézó (lel/fax): Bucsánszky ZoItán al9zre(|es (tel,i+36 (l) 474-1 1lll2'7-'149, HM 022-27-'749; fax| +36 (I) 237-5557\Kapják] l sz. pld,:címzett

2, sz, pId,: ]rallár
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vEszpRÉm yrcyrl 1ocú vÁnos 1rc;vzőle

Na9yvázsony Közsé9 Öní<ormánl,zata
Fábry SzaboIcs János poIgármesl:er
részére

!aovvázsonv
Kin]zsi Utca 96.
8291

Tisztelt Polgármester Úrl

Tárgyi 
_ 
Ügyben a telepü lésfejlesz ési koncepcióról, az integrált településíejlesztési svatégiáról és a

településrendezési eszközöl(rő], va]anint egyes telepü]ésrendezési sajátos jogintézményekről szóTó :t+7zotz
(XLB,) Kormányrendelet 37.§ (4) bekezdése alapján megküldött me9t<eieséséi me9köszönve, mint hatáskörre| és
iletékességgel rendelkező elsőfok( építésü9yi hatósá9i feladatokat ellátó áltaLános építésü9yi hatósá9
tájékoztatom, hogy kifogást nem elnelek,

Egyúttal nyilatkozom, hogy a későbbiekben etfogadoit - egységes szerkezetbe foglalt - tervdokumcntációból
egy példány papír alapú dokumentációra taítok igényt és kérem a jóVáhagyott dokumentáció elektron]kus
adathordozón történő megkjldését is,

Veszprén,], 2017. augusztus 9.

'lár9y: Nagyvázsony
eszköZeinel( részleges
véleményezés

közsé9 településrendeZé5i Ü9yiratszám:
móclosítása e]őzetesÜ9yintéző|

Elérhetősé9ek:

KazP l29t7 l4lz0!7
Németh ]óZseí

88/549_125
jnemeth@goV.Veszprem.hu

zsuzsanna
roSépítésZetl Iroda

jrodavezető

;}c,i VllsoNYl KÖZÖs ÖNKi)R1,1 rN r Z.,,I l l1lVA rl\L

Dr. Nlohos Gábor jegyző merlbízásából:

,!,,1t
,(,. :

g3 éj_ ! L-,l,\

í, r, it' .,tl.r,

]-evólcím: B2l0 Veszprém, Pí,: l0'l2; Honlap: www.veszprem,hu @,oroo

l
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Ügyiratszám: BP/08o1/379-3/20íi'.
Ugyintéző: GátayZoltán
Telefon: +36 1 815 9687E-mail: gatay.zoltan@bfkh,9 ov. hu

Fábry szabolcs János
polgármester

Nagyvázsony Község Önkormány::ata

Naovvázsonv
Haladás út 56.
8097

Tisztelt Polgármeste,r ÚrI

BUDAPEST FÓVÁROS
KORMÁNYH]V,I\TALA

Tárgy: NagyVázsony Község lelepülésrendezési
eszközök részleges módosítása

HiV.szám: 1132-1012017

N,9gyYái,9ony KÖzség tele pü lés rend 3zési eszközeinek módosításáVal kapcso|atos megkeresésére az
alá bbi tájékoztatást adom,
A településfejtesztési kanceDcióról. az integralt r.tepütésf e jlesztésl stratégiáról és a te|epalésrendezési
eszkozokrírl, valamint egyes telepúléi;rendezési sajátos jogintézményekraíszó'ö siaDorálii á,,i"r,
|"l9"]9t 9 me||éklet. 12, Pontia sze'int Budapest Főváros; KormáÁyhivatala gyorsfórgur.i utui] r,*uti
határátkelőheIyet, szintbeli közúti-va!iúti átjárót érintő településrendezési eszkói 

".u]eiun 
uu.l .éra uvé|eményezési eljárásban.

Fentiekre tekiltettel a te|epülésrend3zési eszközök módosításávaI kapcsoíatban, l^atáSkór hiányában
észrevéteIt nern teszek,
Tájékoztatom továbbá, hogy Nagyvázsony község települi)srendezési eszközeinek vé|eménvezésében
a közlekedési hatósági hatáskörben eljáró Veszprém l\4egvei Kormányhivatat veszprómi láiáiiuutur
rendeIkezik hatáskörre| és ill{)tékesSé 3g eI

Budapest,2017. aug usztus 10,

Táiékoztatásu l kaDia:
Veszprém íl4egyei KormányhiVatal Vel;zprémi Járásj HivataI
|\4űszaki Engedélyezési, FogyasztóVé(lelmj és FoglaIkoztatái;i Fóosztály
Utúgyi osziály
8200 Veszprém, Kistó u, 1 .

Közlekedésj Fóo§ztály
Útügyi osztály
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Ügyintézó: dr:. H. Simon l(atalin
Telelon: 1l795-903
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BUDAPEST FÓVÁnOS
KORMÁNYHIVATALA

Ueyiratszám: BP l 1006/ 0023 6-211'.01'7 . Tárgv: Nagyvázsony község településrende-
zési eszközeinek részleges módosítása *
ügyirat áttétele és környezeti vizsgálat lefoly-
tatása szükségességóről szóló vélemény
Htyatissze§!§zém : 1 1 32-1 0 l 20 1 7 .

Melléklet: üglrat (eredetben)

vÉ,GZÉs

A NagYvázsony kÖzség polgárme stere által Budapest Főváros Kormányhivatalának megkiildött
,,NagYvázsony kÖzség tele.pül,3srendezési eszközeinek részleges móclosítása, előzetes
tájékoztatris kérése a 314/2012. ()(I.8.) Korm.r. 26. pontja szerint, valamint állásfoglalás kérése
a 2/2005. (I.11.) Konn.r. alapjrin a kömyezet véclelméért felelős szervektől'' i. ügyiratot
hatáskör hiányában a veszprém Megyei kormányhivatal veszprémi Jarási Hivatal Hatósági
Főosáály Epítésügyi és Örökségvédetmi Osaatynoi

átteszem.

Végzésem ellen önálló joplorvoslatnak nincs helye. Vógzés csak ahatározat, eIrnek hiányában az
eljárást mr:gszünteíő végz<ls elleni fellebbezésben támadható meg.

Indoko|ás

Az irat tartalma alapján megállapítottam, hogy a Nagyvázsony polgármestere (8291
Nagyvázsony, Kinizsi u. 96.) álía| Budapest Fóváros Kormányhivatalának megkiildött
,,NagYvázsonY kÖzség települr)srendezési eszközeinek részleges módosítása, elózetes
tájékoztatás kérése a 314l'.Z01?-. ()il.8.) Korm.r. 26. pontja szerint, valamint állásfoglalás kérése
a ?.12005. (I. 1 1 .) Korm.r. alapj án a kömyezet védelméért felelős szervektől; c. ügyir.at
vonatkozásában elsőfokú lratáskönel és illetékességgel a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált telepÜlésfejleszté,si stratégiáról és a településrendezési eszkijzökről, valimint eglles
íelepülésrendezésí sajálos jogintézményektől szóló 31.4/2012. (XI. 8,) Korm.rendelet 9. számú
mellékletének 13. sora, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról
szőíó 496/2016. (xII. 28.) Komány,rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Veszprém
Megyei Kormányhivatal \/eszprélni Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építér;ügyi és Örokség-
védelmi Osztály (8200 Veszprénr, Mindszenty Józsefu. 3*5.) rendelkezik.

_ Épitésügyi és Örökségvédelmi, Hatóságl, oktatási é§ Tórvényességl Feliigy€leti Főosztály
orökségvédelmi osztály székhelye| 1056 Budapest, Váci U, 62-64,; telephelye| 1o,12 Budapest, Logodi U, 38-4o.

Postaclm; 1364 Budapesl, Pf.: 234 -Telefon: +36 (1) 795-9056 - Fax +36 (1) 237-4882
E-mai]i eoh.litkarsa9@bfkh,gov,hU - HonlapI WwW,kormanyhivatal,hU



Oldal: 2 l 2

Á közigazgatási hatósági eljárás és szolgóltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 22. § (1) bekezdése alapján a hatóság (.. .) hat.áskörét és illetékességét az eljárás
minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Hatáskör vagy illetékesség hiányában (...) a
keletkezett iratokat - az ngyfél egyidejű értesítése mellett - ul]yaneze:n § (2) bekezdése szeint át
kell tenni a hatáskönel és illetékességgel lendelkező hatósághrlz.

Mindezekre tekintettel a Ket. 22. § (2) bekezdése alapj án dönt,5ttem az, irat áttéíeléről.

Egluttal tájékoztatom az Önkrományzatot, hogy az eg),es tetlek, illtltve programok környezeti
vizsgálatáról szó16 212005, (I. 1 1.) Kotmányrendelet 4. § (2) bel,:ezdésében foglaltak és a
fendelkezésre álló dokumentumok alapjan műemlékvédellni és régészeti örökségvédelmi
szempontból

nem tartom szükségesnek

a környezeti vizsgálat lefolytatását.

Hatáskörömet és illetékességemet a kulturális örökség véaelmével kapcsolatos szabólyolcról
szőlő 49612016. (Xn. 28.) Kormányrendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja állapítja meg.
Az önálló fellebb<lzés lehetőségét a Ket. 98. § (2) bekezdése ztltjaki.

Budapest, 20l7. auguszrus 09.

Dr. György

Enől értesül:

1. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosáály lipítésügyi
és Orökségvédelmi Osztály, 8200 Veszprém, Mindszenty Jr5zsef u. 3-5. ,|. ügyirat
eredetben

2. Fábry Szabolcs János polgármester, Nagyvázsony Közsél] ÖrrkoImányzata, 829l Nagyvá-
zsony, Kinizsi u, 9ó.
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Ügyintéző: Kasza Veronika
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Tisztelt polgármester Úr!

Obudavár. 20l 7. auguszrus [5,

Tisztelettel:

Önkormányzatunkhoz 1)017. 08.04-én érkezett l |32-10/2017 iktatószámú megkeresésükre
tájékoztatorn 9:ot"! l".gy. J\agyvázsony közsí:g folyamatban lévó t"t"puúr."r,á"re.i
eSZkÖZelnek módositása Obudavár község Önkorm ilrryzatárrak fejlesztési terveii nem érinti, a
módosításokkal kapcsollltban észrevételt nem teszek.

T'ájékoztatom továbbá crnöket, Irogy az eLjárásban, a továbbiakban nem kivánunk részt venni.

Nyilatkozom továbbá, Jrogy a dokumentációt Önkormányzatunk részére cD formátumban
megküldeni szíveskedjelr,

Kérem egyirttal, hogy a települrlsrendezési eszközök módosításának jóváhagyásáról, illetve a
hatálybalépésről Önkomrányzanrnkat értesiteni szíveskedjenek

?017 í\Uü 1 7

ErtesüI:

1, Nagyvázsony Község Önkormányzatának Polgármestere, Nagyvázsony, Kinizsi u.96.2. Irattár
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