
Önkormányzati válasz  
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 KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 
1. Felhívja a figyelmet, hogy a rendelet tervezet 1. § (10) bekezdésében a „A tanyaudvar körül kerítés  

csak fából, vagy cserjesávval takart drótfonatból készíthető. Tömör kerítés az övezetben nem 
létesíthető.” részt törölni szükséges, vagy átfogalmazni, mivel a kerítés anyagát és kialakítását a 
településképi rendeletben kell szerepeltetni.  

 Önkormányzat válasza: A jelzett előírás törlésre került. 
2. Az m-BSZA jelű szabályozási terv-kivágaton a 7. számú módosításban szereplő tervezett gyalogos 

és kerékpárút tévesen a hatályosnak megfelelően szerepel, a módosítás nem került átvezetésre a 
terven.  

 Önkormányzat válasza: A 7. sz. módosítás láthatóbban került feltüntetésre. 
3. Felhívja a figyelmet, hogy a 6. számú módosításnál az OTÉK-tól való eltérés kérelmét a végső 

vélemény megadása iránti megkeresésében külön kérelemként kéri benyújtani.   
 Önkormányzat válasza: Az időközben megtörtént szakmai egyeztetésnek megfelelően nem 
szükséges az OTÉK alóli felmentés, mivel a terület zöldterületi területfelhasználásban marad. 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY 
1. Az 1. számú módosításról készült környezeti értékelést a főosztály elfogadja.  
2. Az 1. számú módosítás ex-lege érintettsége miatt kéri az övezeti előírások között rögzíteni, hogy a 

beépítést megelőzően az építési helyen szakértő bevonásával részletes élőhely-felmérést kell 
elvégezni. Az építési engedélyezési dokumentációhoz látványtervet (Btv. T-1 övezetének része) és 
az élőhely felmérést csatolni kell.  

 Önkormányzat válasza: Az ex-lege érintettséget az időközbeni nemzeti parki pontos lehatárolás után 
történt övezethatár módosítással egyértelműsítettük. Ezáltal az építési hellyel érintett ingatlanrész már 
nem érintett az ex-lege láppal és forrással. 
 
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY ERDÉSZETI OSZTÁLY 
1. Az 1. számú módosításnál a 082 b hrsz-ú ingatlanon az ortofotók alapján az erdészeti hatóság 

hatáskörébe tartozó fa vagy faállomány található, ezért felhívja a figyelmet a fakitermelés 
szabályaira. 

 Önkormányzat válasza: A tulajdonost értesítettük az előírásról. Az érintett építési helyen fás szárú 
növényzet nem található. 
 
BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGA 
1. Az igazgatóság az 1. sz. módosításhoz a 2017. október 11-i dátumú véleményével nem járult hozzá, 

mivel a terület Ö-1 és T-1 övezet része, valamint ex-lege védett lápterület található rajta. Így 
véleményük szerint a területen kialakult tájhasználat csak a természetközeli állapothoz való 
közelítés érdekében változtatható meg, valamint csak olyan terület-felhasználási egység 
jelölhető ki, amely nem veszélyezteti a  kijelölés alapjául szolgáló tájképi elemeket. E mellett 
túlzónak tartja a 0,7%-os beépíthetőséget. 
Önkormányzat válasza: Az önkormányzat szakmai egyeztetést kezdeményezett a fenti 
korlátozások miatt, mivel a hatályos balaton törvény BTSZ Ö-1 övezeti tervlapján a terület nem 
érintett, valamint a földhivatali közhiteles adatokon nincs feltüntetve az ex-lege védettség. E 



mellett nem változtatja meg a terv a területfelhasználást és a tervezett funkció az ökológiai 
magterület törvényi előírásainak is megfelel. 
Az október 18-i szakmai egyeztetésen a fenti indokok döntő részének elfogadása után csak az 
ex-lege védettség kezelési módját kellett megvitatni. Ez alapján a BfNPI megadta gps 
lehatárolással az ex-lege védettséggel bíró terület pontos lehatárolását, melyet átvezettünk a 
terven és így már nem érinti a módosítás ezt a területet. A megmaradt Má-4 övezetben 
pontosításra került az építési hely és csökkentésre került a beépítési %. A fenti módosítások 
átvezetése után a terv részükre elfogadható és nem írták elő a környezeti vizsgálat elkészítését 
az 1. sz. módosításra sem. 
 

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL, VESZPRÉM JÁRÁSI HIVATALA, MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI, 
FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZTATÁSI FŐOSZTÁLY, ÚTÜGYI OSZTÁLY 

A tervet kérte papír alapon is megküldeni. Kérte az eredeti, közlekedéstervező által aláírt 
lapokat. kérte a gyalog és kerékpárút megnevezés egységesítését az anyagon belül és a 
szabályozási szélesség feltüntetését a tervlapon. 
Önkormányzat válasza: Az önkormányzat megküldte papír alapon az eredeti aláírásos 
dokumentumokat. Ebben már egyértelműsítésre került a kerékpárút megnevezés és kiemelésre 
a kerékpárút kottázása. 

 
II. A megküldött anyaggal egyetértett, kifejezetten a módosításokkal kapcsolatban észrevételt 

nem tett: 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, Népegészségügyi és 

Járványügyi Osztály 
 

 
III. A megküldött tervre a határidő lejártáig (és/vagy azon túl jelen anyag összeállításáig) nem 

küldött észrevételt 
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály, 

Földhivatali Osztály 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
 
 
 

Nagyvázsony, 2017.október 23. 
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Fábry Szabolcs János 
polgármester 


