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Tisztelt Polgármester Úr!

Hirlatkozott számú leve|ében tájékoztatott, hogy Felsóörs község Önkorm ányzata a
településrendezési eszközeinek újabb, 3 részterületet érintó módosítását kezdeményezte,

A megküldött e|őzetes tájékoztatót áttekintettem és a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezésl sajáíos jogintézményekről szóló 314l2012. (Xl. 8,) Korm. rendelet
(továbbiakban: ElJr.) 37. § (4) bekezdés b) pontja a|apján a tervezett módosítással
kapcsolatban, állami fóépítészi íe|adatkörömben eljárva az alábbi előzetes tájékoztatást
adom:

Előzmények:

Felsőörs Község Önkormányzat Képvise|ő{estülete a 42l2o17 , (o4, 19.) és az 5gt2o17 , (O4.

19.) sz. határozatában a hatá|yos településrendezési eszközeinek (a továbbiakban: TRE)
módosításáról, mig a 612017 , (lV, 21 .) sz, rendeletében a partnerségi egyeztetés
szabályairól döntött.

A módosítás Iakossági fórumon ismertetésre kerú|t, amelyről jegyzókönyv készúlt,

A módosítással érintett telepü'ésrendezési eszközök:
. a 15412015.(Xl1.16. ) sz. halározalta| módosított, 4112015.(lV.13.) sz., határozattal

megállapított teIepülésszerkezeti terv (továbbiakban: TSZ) és

, a 32l2015.(xl1.18, ) sz, rendelette| módosított, 9i2015.(lV.16.) sz. rende|ettel elíogadott
Helyi Ép ítési Szabály zal (továbbia kban: H ÉSZ).

A módosítások érintik a TSZ{ és a HÉSZ-t a szabályozási tervvel együtt,
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A módosítás te|jes egyeztetési eljárásban, a jelenleg hatályos oTÉk elóírásai alapján, és
teIepülési főépítész közreműködésével történik,

Tervezett módosítások az önkormányzati döntés alapján:

1.sz, módosítás:
A 080/6-080/9 hrsz-ú, va|amlnt a 11-15 hrsz-ú általános mezógazdasági ingatlanok
beIterületbe vonása és kertvárosias Iakóterü|etj építési övezetbe sorolása.

2.sz. módosítás:
Az 1504136 hrsz-Ú ingat|an átsorolása árutermelő mezőgazdasági övezetből kertes
mezögazdasági övezetbe.

3.sz. módosítás:
A HÉSZ 49, § (9) bekezdésének módosítása, hogy az üü jelü épitési öVezetben a mjn, 5 m-
es e|őkert helyett az il|eszkedés szabá|yai érvényesúljenek,

Szakmai vélemény:

A módosítások e|len elŐzetesen nincs kifogásom, érdemi véleményt a kidolgozott tervek
alapján fogok tudni adni.

Észrevéte|eim az alábbiak:

Az 1. sz, módosítás esetében a |eírásban, a szabályozási terv vonatkozó fedvényterve
a|aplán elírás történt, a módosítássa| a 080/1 1-080i 15 hrsz ingatlanok érintettek,

A BTSZ U,1, M-2, T-1 övezetekke| való érintettség el ábrázoló tervlapokon a szomszédos
telePÜléS (SzentkirálYszabad.la) területén - vélhetően rajzi hiba miatt - tévésen szerepe|nek
módosítási területek.

Környezeti vizsgálat:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáró| szóló 2l20O5, (l. .l .l,) Korm,
rendeIet 1,§ (3) bekezdése szerint a várható környezeti hatásuk jelentóségének eseti
meghatározása a|apján dönihetó el a környezeti vizsgálat szükségessége [1995, évi Llll, tv.
43, § (5) bekezdés b) Pontja] a te|epülés egy részére készüló szabályozási tervnél, illetve

. he|yi építési szabályzatnál, A környezeti vizsgálat lefolytatásában az állami főépítészi
hatáskörében eljáró illetékes megyei kormányhivata| - a fenti rendelet 4.§ (2) bekezdése, és
3. számú melléklete alaPján, érintettség esetén - az épített környezet véde|mére kiterjedóen
vesz részt,

Az éPÍtett kÖrnYezet védelme tekintetében - az egyes módosítások környezeti hatásainak
ismertetése alapján - a tervezett módosítás várható hatása nem je|entós, ezért a
telePÜ|ésrendezési tervek 1elen módosítása során a környezeti vizsgálat lefolytatását nem
tartom szükségesnek.

Tájékoztatásként az alábbiakra hívom fel a figyelmet;

A telepúlésrendezési tervek jogszerűségét és szakmai megalapozottságát a jogszabály áltaI
kötelezővé tett egyeztetési eljárás biztosítja (Ely. 32-a3. §). Az Eljr-nek megfelelő
véleménYezési eljárás |eíolytatása nélkü| a te|epűlésrendezésí eszközök nem fogadhatóak
el.
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A telePŰIésrendezési eszkÖzök tartalmának és formájának maradéktalanul meg kell fele|nie
az Étv., az Eljr. és az országos településrendezési és építési követe|ményekról szó|ó
25311997. (XIl. 20.) Korm. rende|et követelményeinek,

Az Eljr. 4. § (2) bekezdése alapján a te|epülésrendezési eszközök a területrendezési tervek
rendeIkezéseivel összhangban készülnek, me|yet az alátámasztó munkarészben - térképpel
és leírással (számítással) - kelI igazoIni,

A TRE módosítása során azEly. 461B. § (l)és (2) bekezdésében foglaltakat alka|mazni kell,
településképi köVetelményeket a HESZ módosítása nem állapíthat meg.

A HÉSZ-I mÓdosító Önkormányzati rende|etet a jogszabályszerkesztésról szóló 61/2OO9.
(Xl1.14.) lRM rendeletben, i|letve a jogalkotásról szóló 2O1o. évi CXXX, tórvényben fog|altak
szerint kell megalkotni.

A helyi építési szabályzat módosításakor is törekedni kell a ]ogalkalmazás
folyamatosságának zökkenőmentes biztosítására, a jogaIkotás elveinek betartására, a
jogszabályi feIhatalmazást nélkülöző rendelkezések mel|őzésére,

Az előzetes tájékoztatási szakaszban nyilatkozatomat az Ellr. 37. § (2) bekezdés b) pontja
alapján adtam ki, a (4) bekezdés bc) pontja szerinti e|őzetes adatszolgá|tatási
köte|ezettségem nem áll fenn,

A szakmai VéleménYezéshez az előírásoknak megfelelóen hite|esített - szabályozási terv
esetében a jellemző vízszintes, magassági és egyéb adatokat is tartalmazó - aktualizált
alaptérképen kjdolgozott, eredeti méretarányú (másolati technlkávaI nem kicsjnyített,
papíra|apú és diqitális formában) terveket kérem benyújtani.

Az elkészü|t tervek véleményezési eljárásában részt kívánok venni, igény esetén szakmai
konzultációval is seg ítem munkájukat.

Az E|jr,-ben meghatározott állami fóépítészj szakmai feladatokat a főépítészi tevékenységről
szóló 190i2009. (lX. 15.) Korm. rendelet 2. § (,l) bekezdése és a 7. § h) pontja a|apján látom
el,

Veszprém, 20,t 7. július 6.
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Németh Zsolt (
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Tisztelt Polgármester Úr!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjének
hatáskörében eljárva, a telepűlésfejlesztési koncepcióról, az íntegrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkőzökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012, (Xl 8.)
Kormányrendelet (EljR,) 37. § (4) bekezdése és g. számú mellékletének 4. pontja,
valamint a környezetvédelmi és természet,lédelmi hatósági és igazgatási feladatokat
ellátó szervek kijelöIéséról szóló 7112015 (lll. 30) Kormányrendelet B/A. § (1)

bekezdése és 35. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Felsőörs község
településrendezési eszközeinek módosításához az alábbi tájékoztatást adom.

AzÖnkormányzat jelen módosítási szándékaa42l2O17.(O4.19,) és 59/2017.(04,19.)
Kt. határozatok, valamint a megküldött elózetes tájékoztatási iratanyag (Planteus Kft.

Németh Ferenc vezető tervező - 2017. június 13.) alapján a következőkre terjed ki:

1. 080/6-9, és 080/1 1-15 hrsz.-ú beépítésre nem szánt általános mezógazdasági
területfelhasználású ingatlanok (Má-ko övezet) belterületbe vonása és
kertvárosias lakóterület (Lke-3 övezet) kijelölése a korábbi, 2015, eIőtti

szabályozásnak megfelelően. A zölterüIet pótlása a telektömbön belül tervezett.

2. 1504136 hrsz-ú zártkerti ingatlan átsorolása árutermeló mezógazdasági övezetbő|
(Má-sző) kertes mezógazdasági övezetre (Mk-1 ).

3. HÉSZ 49.§ (9) bekezdésének módosítása, az üdü|öterü|eteken (Üü övezet)
épületek elhe|yezésére vonatkozó 5 méteres előírás illeszkedés szabályai alapján
történő szabá|yozása,
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Az 1, számmal ielölt módosítás terúlete országos jelentőségű védett természeti
területet, Natura 2000 közösségi jelentőségű természelmegőrzési területet,
országos ökológiai hálózat övezeteit, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési
Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési szabályzat megállapításárót
szóló 2000. évi CXIl, törvény (továbbiakban: Btv.) térségi jelentőségű tájképvédelmi
terület övezetét (T-'1) nem érinti. A terü|et a Btv. szerinti övezetek közül a történeti
települési terü|et (T-2), a felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület (SZ-1) és
a telepü|ési terület (U-1) része,

Az átsorolni tervezett 080/10 és l12-15 hrsz.-ú ingatlanok közvetlenül határosak
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendettetésú terúIetekról szóló
27512004. (X. B.) Kormányrendelettel kije|ölt és az európai kózösségi jelentőségú
természetvédelmí rendeltetésű területekkel érintett földrészletekról szóló 14l2o10,
(V. 11 ) KvVM rende|ettel |ehatárolt Balatonfüredi-erdó elnevezésű, HUBF20034
területkódú Natura 2000 természet-megőrzési területtel, mely egyben az országos
öko|ógiai hálózat magterület övezete is.

A korábbi lakóterület visszaállítása, a terület be|terü|etbe vonása eIlen előzetesen
kifogást nem emelek, kérem azonban, hogy a benyújtott szerkezeti terv|ap tervezetén
jelölt véderdó terület a Natura 2000 terület határán - és ne a 080/16 hrsz.-ú
mezőgazdasági terület felől - kerüljön kijelölésre, ezáltal a beépítésre szánt terület
és a Natura 2oo0 terület között egy puffer erdósáv kerüljön létrehozásra, A véderöt
minimum 15 méter szélességben kérem a Natura 2000 terület mentén kijelölni,

Mive| új beépítésre szánt terület kerül kijelölésre, így a település közigazgatási
területének biológiai aktivitás-érték számítását a terúletek biológiai aktivitásértékének
számításáról szóló 912007. (Vl, 3.) ÖTM rendelet alapján a véleményezési
dokumentációban e| kell végezni, a megfelelóséget igazolni szükséges,

Felhívom továbbá a figye|met arra is, hogy a természet védetméról szóló 1996. évi
Llll. törvény 7 § (3) bekezdése szerint külterületi ingatlan, különösen természeti
terület belterületté, illetve beépítésre szánt területté minósítésére akkor kerüIhet sor,
ha annak következtében a táj jel|ege, esztétikai és természeti értéke nem károsodik
helyreállíthatatlanul,

A 2, számú módosítás területe és annak környezete országos jelentőségű védett
természeti terúletet, Natura 2000 területet, országos ökológiai hálózatot nem érinti.
A Btv. szerinti T-1, í-2, vizeróziónak kitett terület óvezet (P-2), és kertgazdasági
terü|et övezetének (M-2) része. A módosítás kidolgozása során felhívom a figyelmet
a Btv. 26. §-ának előírásaira,

A 3. számú módosítás - épületek elhelyezésének paraméterei - építészeti
szakkérdés, mellyel kapcsolatban előzetesen észrevételt nem teszek.



Áörnvezeti vizsgálat:

A benyújtandó teN az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
212005. (l 11.) Kormányrendelet (Rendelet) hatálya alá tartozik. A Rendelet 1 § (3)
bekezdése szerint, a település egy részére készülő szabályozási te rvn é l, illetve helyi
építési szabályzaínál a várható környezeti hatás jelentőségének eseti
meghatározása alapján dónthetó el a környezeti vizsgálat szükségessége,

Leve|ében a Rendelet 4 § (2) bekezdése alapján kérte a Főosztály nyilatkozatát,
hogy a módosításból a környezetvédelmi és természetvédelmi szakterületet illetóen
várható-e jelentós környezeti hatás, szükséges-e környezeti vizsgálat készítése,

A tervezett változtatások jellege alapján - fenti észrevételek figyelembe vétele esetén
- véleményem szerint a módosítások a magasabb szintú jogszabályokban foglalt
általános és övezeti előírások megtartásával a környezetvédelmi és
természetvédelmi szakterületet érintően jelentős környezeti hatást várhatóan
nem okoznak, így a környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés
elkészítését nem tartom szükségesnek. Az onkormánvzat körnvezeti

Felhívom azonban a figyelmet az Önkormányzat Rendelet szerinti, nyilvánosságot
érintó tájékoztatási kötelezettségére is,

Tájékoztatom, hogy a településrendezési eszközök módosításának
véleményezési szakaszában az EljR. 3s. § (1) bekezdésének b) pontja alapján
részt kívánok venni. kérem, hogy a tervdokumentációt cD-lemezen
szíveskedjen megküldeni.

Veszprém, 2017. június 2J.
Benczik zsolt

Kapiák:
1. Címzett (8227 Felsóörs,
2. lrattár

Szabadság tér 2.) + e-mail: onkormanyzat@felsoors. hu
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8600 Siófok, Vámház u. 6.'
Postacim: 8600 Siófok, P,f.: 32, Tel,:(84) 311-100 Telefax; (84) 310-837

Ugyfélfogadás:
Hétfő és Pérrtek: 8,3()li - 12,00h

Szerda: 8,30h - 12,00h és i3,00h - 15.00lr
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Ugyiratszáln: SlOFOK ;..Y..].:..:.....,,.. j:......l20l1. Tárgv: Felsóörs Község rnódositon
településlerrdezési 1ervének
vóleménvezése

Ügyintéző: Várdai József
Siófok, 20l7. június 29.

FeIsőörs Község Önkormányzata
Szabó Balázs polgármester
H-8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tárgybarr meghatározott településrendezési eszközök nTódosításával kapcsolatos adatszolgáltatás:
rnegkelesésükkel kapcsolatosan a 3 l4120l2.(XI.8.) Korm. r. 3 7. §-ban foglaltaknak megfelelóerr az
alábbiakban foglalt táj ékoáatást adjuk,

Vízrendezési szempontok szerint a módosításokkal érintett területek nl,ilvántarlásunl,
szerint a 83/2014.(III.14.) Korm. rendeletben szerepló íblyószakaszokhoz rendelt nagyviz,
medenel nern érintettek és belvízzel sem veszólyeztetett területek. Igazgatóságun_k
vagyonkezelésében lévő vízíblyás nincs a területen. ezért vízrendezési szempontból a
módosításokkal kapcsolatosan észrevételt nenr teszünk.

A tervezett módosítások ellen vízkészlet-gazclálkodási, tószabályozási valatrrint vizvédelm,
szenpontból kifogást nem teSZünk a terveZett módosításokjroz hozzájárulunk.

A véleményezési eljárásban ügyfélként a továbbiakban részt kívánunk verini.

üdvözletteI:

Ka|lák] Cilrrzelt. batlar
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Ügyiratszám: VE-O9D/EOH/O1 6 5O-,,":.' 12017.

ÉTDR azonosító:
ÉTDR iratazonositó:
Múemléki törzsszám:
Lelőhely azonositó;
Ügyintéző: Dunajcsik Zsuzsan na

dunajcsik,zsuzsanna@Veszprem,goV, hu

Telefon: 88/550-355

Felsóörs Község Önkorm ányzata
Szabó Balázs polgármester
Felsőörs

Tisztelt Polgármester Úr!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Vezetőjeként örökségvéde|mi
hatáskörben e|járva Felsőörs község te|epülésrendezési eszközeinek módosításával kapcso_
latban a településfejlesztési koncepcióróI, az integrált tetepülésfejlesztési stratégiáróI és a tele-
PÜlésrendezési eszközökról, valamint egyes településrenclezési sajátos jogintézményekről szó-
ló 314/2012, (X|.8.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 30. § (3) a) pont szerinti egyeztetési
e|járásban, a kulturális örökség VédelméVel kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (Xl1.28,)

Korm.rendelet (Örökségvédelmi rende|et) 75. §-ában foglaltak figyelem bevéte|ével az a|ábbi -
örökségvédelmi - véleményt adom.

Tárovi módositási szándékok:
. 080/6-9, 080/'l'1-15 hrsz.-ú ingatlanok belterületbe vonása lakóterület-fejlesztés céjjából;
. 1504136 hrsz.-ú ingat|an övezeti átsoro|ása;
. HÉSz 4, § (9) bekezdésének módosítása,

A te|epü|ésrendezési eszközök módosításának tárgyi egyeztetési eljárásában a veszprém Me-
gyei kormányhivatal veszprémi Járási Hivatal Hatósági Főosztá|y Építésügyi és Örökségvé-
de|mi Osztá|ya a Kr. 9, számú melléklet 17. sor szerint a kulturális örökségvédelem tekinteté-
ben vesz részt, a védett régészeti örökség és a védett műemléki értékek he|yben történő meg-
őrzésének alapvetó követe|ményeit, valamint az Örökségvéde|mi rendelet 75, § (2) bekezdé-
sében megfogaImazott szakmai szempontokat íigyelembe VeVő szakmai vé|emény kialakításá-
val

H^ToS^CI FóoSZTÁLY
ÉlírÉsücyt És önclrsÉcvÉDELMI 05zTALy

8200 Veszprém, Mindszenty lózsef utca 3-5., Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1000
telefon: 88/550-497, fax: 88/550-701, e-mai|: Veszprem,e pitesugy@Veszprem.gov. h u

Tárgy: Felsőörs község településrendezési eszkö-
zeinek módosítása (3 pontban)

örökségVéde l m i tájé koztatá s

Hiv,szám: 1 1 188-47 12017



Örókségvédetmi rendelet 75, § (2): ,,A szakmai Véteményezés során a 42, § (7) bekezdésében meghatá-

rozottakon tút a köVetkező szempontokat kelt kütónósen érvényesíteni:

a) a műemtéki kórnyezet, a műemléki jelentöségű terület, a töfténeti táj, VÍtágórÓkségí helyszín Vagy vi-

lágörökségí és Világórókségi várományos helyszín vagy terútet egyedí, a b)-e) pontok szerinti órók-

ságvédetmi szempontok érvényesítését biztosító a beépítésre szánt területek esetében építési öveze,

ti és a beépítésre nem szánt területek esetében óvezeti előírások, továbbá egyéb rendelkezések

megléte,

b) a telep()lés (teiepútésrész) tólíénelmileg kialakult tagozódása, szerkezete, beépítési módja, jellemző

beépítési magassága, hagyományos jellege,

c)aközlekedéshálÓzatszabalyozásánakatÓllénetÍtelepülésrészméreteihezésszerkezetiadottságai-
hoz aI kat m a zkodó meg ol d á sa,

d) az önkormányzati tetepütésképi rendelet hatályba!épéséig

da)azÚjépítményeknekésépítészetietemeknek,illetvemŰszakÍberendezéseknekatöfténelmitelepü-
léskép, hagyományos tájkép jellegéhez és arányaihoz illó ósszhangja,

db)aterÚlet,atájhagyományosjeiegéttorzÍtÓéstÚlterhetÓ,atermészetivagyépítettkörnyezetetve.
szélyeztetó hatásak elhárításának szabályozási lehetősége,

e)azőnkormányzatitelepúIésképirendetethatáIybalépésétkÓvetőenazazzalvalóÓsszhang.
(g)AhatÓságatelepútésfejleszt:ésíkoncepciÓ,azintegrálttelepÚlésfejlesztésistratégiaésatelepÚlés-

rendezési eszkózók egyeztetési etjárásában adott szakmai véleményhez kikérheti

a) nyilvántaftott vagy védetté nyilvánított régészeti lelőhelyet és védóóvezetét érintő esetben az Asatásí

Bizottság,

b) országos védelem alatt áttó műemléket, műemléki kórnyezetet, műemléki jelentőségű területet, tóllé,

netitájat érintő eseúben a Műemléki TanáCsadó TestúIet szakéftói véleményét,"

A Veszprémr Járási Hivatal rendelkezésére álló nyilvántartási adatok alapján a tárgyi módosÍ-

tási szándékok esetében az a|ábbi örökségvédelmi érintettség á|l fent:

. a 080/6_9, o8O/11_15 hrsz._ ingatlanok a 7908 azonosítószámon nyilvántartott régéSzeti

lelőhelyen fekszenek.

A 080/6_9, o8o/íl_í5 hrsz. ingatlanok beépítéséVet járó földmunkák az ismert régészeti

lelőhelykésőbbikutathatóságát,Valamintazotttalálhatórégészetijelenségekfennma.
radásátveszélyezteti,ezértatervezettmódosításiszándékotörökségVédelmiszempont-
bólnemtámogatom.Amennyibénazönkormányzatezenszándékáttovábbraisfenntart-
ja,avéleményezésieljárásrabenyújtásrakerülőtervdokumentációtrégészetihatásta-
nulmánnyal alátámasztva kérem kiegészíteni,

A kulturális örökség védelméről szóló 2O01. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kótv,) 85/A, §

értelmében örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a telePülés telePÚlésfejlesztési

koncepciójának kidolgozása során. Ha a telepulésfejlesztési koncepció készitésekor nem ké_

Szült, Vagy a rendezés alá vont területre nincs örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de

az tiz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont terü|etre el kell készíteni, Nem kell örökség_

véde1mi hatástanulmányt készíteni, haazÉtv.8. § (2) bekezdése szerinti véleményezési ellá_

HATOSÁCL FÓOSZTÁLY
ÉrírÉsücyI És önörsÉcvÉDELMl oszTALy
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rásban az i|letékes államigazgatási szerv vé|eménye szerint a rendezés alá vont terület örök-
ségvédelmi Szempontból nem érintett. Tárgyi módosítási szándék örökségvédelmi érdekeket
érint, ezért a tárgY módosítássa| kapcso|atban örökségvédelmi hatástanulmány (régészeti
munkarész) elkészítését szükségesnek és indoko|tnak tartom,

Örökségvédelmi rendelet 69, § (2) ,Az örökségvédetmi hatástanutmány elkészítésére jogosult: ,..

b) a helyi épÍtési szabályzat kidolgozása során a 3. § (3) bekezdésében kijelölt örökségvédetmi szerv,
amely az Úionnan beépítésre szánt teruletnek kiielótt terütet tereDbeiárását téítésmentesen, 60 fettárás-
ra alkalmas naD alatt Véqzi el,"

Tekintettel arra, hogy az 1. számú módosítással érintett ingatlanok esetében a fötdmunkák so-
rán régészeti jelenségek elókerülése várható, ezér1 az Örökségvédelmi rendelet 69. § (2) b))
bekezdésre hivatkozással kérem, hogy egyeztessenek a Budavári lngatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft.-vel, mint az Örökségvédelmi rendelet 3. § (3) bekezdésében neve-
sített örökségVédelmi szerwel,

Felhívom a figyelmet, hogy a Kötv. 19. § értelmében a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket
jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kelt kerülni. Ha a lelőhely
elkerülése a földmunkával járó beruházás, fejlesztés költségeit aránytalanul
megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással
Veszélyeztetett régészeti lelóhelyet elózetesen fel kell tárni. A Kötv. 19. § (3) értelmében
a megelőző feltárás kÖltségei a beruházót terhelik, A törvény értelmében a terveket úgy kel1

e|őkészíteni - az örökségvéde|em érdekeit figye|embe véve -, hogy a fejlesztések a régészeti
lelőhelyeket lehetóleg elkerüljék, ami az örökségvédelem és a befektető érdekét egyaránt
szolgálja,

A kötv. 9, § szerint a régészeti lelőhelyeket - a fenntartható használat elvének
figyelem bevételével - csak olyan mértékben lehet igénybe venni, hogy azok állománya
számottevóen ne csökkenjen, illetve eredeti összefüggéseik jelentősen ne károsodjanak.
Az Örökségvédelmi rendelet 5.§ (2) bekezdés alapján a nyilvántartott régészeti lelőhely
állapotromlásának minősül a réteg vagy rétegsor átvágása, a történeti összefüggés
megszÜntetése, a régészeti leletek eredeti helyükről történő eImozdítása régészeti feltárás
nélkül.

A Kötv.8. § (,l) bekezdése aIapján Magyarország határain belú| a föld feIszínén, a fö|dben, a
vizek medrében vagy máshoI rej|ő vagy onnan e|őkerüló régészeti le|et állam i . tuIaldon, és a
törvény erejénél fogva védelem alatt áll, A Kötv. 19. § (2) bekezdés alapján a régészeti
örökség elemi eredeti helyzetükből csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el,

HATOSÁGI FÓOSZTÁLY
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Felhívom a figyelmet, hogy a Kötv, 24. § (2) bekezdéSében foglaltak érte|mében, amennyiben a
földmunkák során régészeti emlék, le|et, vagy annak tűnó tárgy kerül eló, a felfedezó (a tevé-
kenység fele|Ős vezetóje) az ingatlan tulajdonosa, az építtető vagy a kivitelezó köteles az általa
fo|ytatott tevékenységet azonna| abbahagyni, a jegyzó útján a hatóságnak (veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Építésügyi és örökségvédelmi osztály) azt haladék-
talanul bejelenteni, amely arról ha|adékta|anul tájékoztatja a mentő feltárás elvégzésére jogo-
sult intézményt, továbbá köteles a tevékenységet szüneteltetni, a helyszín és a|elet őzéséről _
a Íelelős Őrzés szabályai szerint - a fe|tárásra jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az őrök-
ségvédelmi bírságról szólő 19112001. (X1.18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi
bírság kiszabását vonhatja maga után!

Az egyes tervek, il|etve programok környezeti vizsgá|atáról 2l2oo5, (1.11.) Korm, rendelet sze-
rinti környezeti vizsgá|atban a korm. rendelet 3. számú mellékletének l1.2.i) pontja szerint a
ku|turális örökség (múem|ékvédelem, régészet) védeImére kiterjedően a környezet védelméért
felelős szerv a Budapest Főváros Kormányhivatala.

A telepü lésfejlesztési és rendezési eszközök módosítása során a további égyeztetési
eljárásokban részt kívánok venni, a dokumentációkat lehetőleg papír alapon kérem meg-
küldeni.

Felsőörs község közigazgatási területén található védett műemléki értékekre, iIletve nyilvántar-
tott régészeti lelőhelyekre vonatkozó közhiteles adatokat - a KötV. 71 . § (1), valamint az Örök-
ségvédelmi rendelet 3. § (1)c) pontja alapján - a Min iszterelnökség / Kulturális Örökségvéde-
lemért és Kiemelt Beruházásokért Felelős ÁllamtitkárSág / Kulturális öröksé9védelmi Fóosztály
/ Nyilvántartási Hatósági osztá|yától (mint a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Va-
gyongazdálkodási Központ jogutód szervezetétől) |ehet kikérni (cím: 1357 Budapest, Pí. 6,). Az
egyes ingatlanok régészeti és műemléki védettsége az országos Építésúgyi Nyi|vántartás (to-
Vábbiakban: oÉNY) honIapján (https://www.e-epites,hu/oeny/) a,,Védett ingat|anok" adatbázis-
ból is lekérdezhetők.

Veszprém, 20í 7, június 29,

Benczik zsolt
járási hiVatalvezető

nevében és megbízásából

/"?;
,/Bódis péter

osztályvezető

HATOSÁGl FÓOSZTÁLY
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BUDAPEST FÓVÁRO§
KORMÁNYHIVAIALA

Ü g},iratszám BP l 1 006 l 17 2-2/20 1 7 .

Ügyintéző: dr. H. Simon Katalin
Telefon: 11795-9035

Tárg},: Felsőörs község településrendezési
eszközeinek részleges módosítása, a módo-
sított településrendezési eszközök megktildé-
se a 314/2012. (XI.8, Korm,rendelet 26. sza-
kasz szerinti előzetes tájékoztatási szakaszra"
továbbá a 212005. (L11.) Korm.rendelet sze-
rinti önkormányzati előzetes állásfoglalás
részletes indoklása az i]]etékes
államigazgatási szervek véleménykérésére -
kömyezeti vizsgálal 1efolYatása szükséges-
ségéről szóló vélemény
Hivatkozási szám: 11 18847 1201'7.

Ügyintézó: dr, Könczöl Gábor

szabó Balázs
polgármester

Felsőörs Község Önkormánvzat

8227 Felsőörs
Szabadság tér 2.

Tisztelt Polgármester Úr!

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre az egyes tenek, illen*e
programok körqlezeti vizsgálatáról szó|ó 212005. (t. 1l.) Kormányrendelet 4. § (2)
bekezdésében foglaltak alapján nllatkozom, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok alapján
műemlékvédelmi és régészeti örökségvédelmi szempontból

n€m tartom szükségesnek

a kömyezeti vizsgáIaI" lefolytatását.

A fentieket és a Miniszterelnökség (1l13 Budapest, Daróczi u. 3.) álta1 vezetett közhiteles nyíl-
vántartás adatait figyelembe véve megállapítottam, hogy a tárgyi eljárásban kulturális örókség-
védelmi szempontból kömyezeti vizsgálat 1efollatása nem szükséges.

Építé§ügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, oktatási é§ Törvényességi Felügyeleti Főosztály
Öröksé9Védelmi osztály székhelye: 1056 BUdapest, Váci u,62,64.; telephelye: 1o,I2 Budapest, Logodi u, 38-4o,

Postacím: 1364 Budapest, Pf,: 234 -Telefoni +36 (1) 795-9056 - Fa* +36 l1) 237-4882
E-mail: eoh,t]tkarsag@bfkh,gov,hu - Honlap: www,kormanyhiVata,hu



O|dal: 2 l 2

Tájékoztatom, hogy a település.fejlesztési koncepcióról, az integrált telepiilés.fej lesztési

stl,atégiáról és a telepiilésrendezésí eszközölo,ől, valaminí egy-es lelepülésrendezés sajátos

jogintéznlényeh.őt szőIó 31412012. (XI. 8.) Korm.rendelet 9. szárlú mellékletének l7. sora,

valamint a régészeti örók,ség és a míiemléki érték védelmével kapcsolatos szabályolo'Ól szÓlÓ

49612016, (XIi. 28,) Kormánlrendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Veszprém Megyei

Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Halósági Főosaál1 Epirésügl,i és Örökségvédelmi

osztály (8200 Veszprém. Mindszenty Józsefu. 3-5.) rendelkezik elsőfokú hatáskönel és illeté-

kességge1.

Felhír,om az önlormányzat figyelmét arra, hogy a későbbi hatósági eljárások során is biaositani

kel1 az örökségvédelmi szempontok érvényesülését és ki kell kémi az örökségvédelmi hatóság-

nak a kulturális örökség védelméről szóIó 200l. évi LXIV. tön,ény ó2 § a) pontja szerinti

állásfoglalását.

Budapest, 2017 . jűttills 22.

Dr. György István kormán}T n egbizoíl rnegbízásábó1, tisztelettel:

.l

Enől értesül:

1 , Címzett
2. Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Hatósági

és Örökségvédelmi Osztály, 8200 Veszprém, Mindszenty József u.

3, Miniszterelnökség, 1535 Budapest, Pf.: 72l.

Főosztály Építésügyi
3-5.
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Tel: (06-88) 620-800 Fax; (06-88) 620_809 e_mail: veszprem.mki@katved.gor,,hu
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Veszprém Nlegyei
tr(atasztrófavédelmi I
Igazgató

11"lI

Szám: 3 6900/ l 3 45-212017 .ált.

lso 9001: 50j,0976(,1|9ooí,1 )

Tárgy: Felsőörstelepülésrendezési
eszközeinek rnódosítása
- e3} e,/tetó véleményezés -

Hiv. szám: 1l188-4712011 .

Ügyintéző: Sútő Norbeí tű. főhadnagy
Telelon: +36_88/620_800

szabó Balázs
polgármester

Felsőörs Község Önkorm ányzata

Felsőörs
Szabadság tér 2.
8227

Tisztelt Polgármester Úr!

Felsőörs község telepiilésrendezési eszközeinek módositása ügyében érkezett előzetes
megkeresésére, a hatáskÖrÖmbe tartozó előirásokkal kapcsolatb an az alábbi szakvélemény
adom:

1. A csaPadékvíz-elvezető rendszer kialakítását (méret. kapacitás. elvezető és áteresztő
képesség) a terülerfelhasználás során tenezni szükséges.

2.

3.

4.

Azokon a részeken, ahol a talaj laza, löszös szerkezetű. ott az (elvi) építési engedély kiadása
előtt be kell szerezni a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal szakmai véleméiyét.
Amennyiben a tervekben jelölt területen a B-F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más
éghető anyagú kiilső térelhatároló szerkezetű. fokozatú. héjazatű) anyagbol teteiitenao
építmények kőzött az országos településrendezési és építesi káveteliényekről szóló
253l1997,(Xil, 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: otEr; 36. § (l) bekezdés a)-b)
Pontjában előírt CiiZ-, illetve 1elepítési) távolság nem tadható, be kell szerezni a tertiteiiteg
illetékes elsőfokú túzvédelmi hatóság szaknai vileményét.
Az oTEK 39. § (1) bekezdése szerint a közterüIeten elhelyezendő építmények (buszvár.ó.
piactéri építmények, elárusító pavilon, stb.) közőtti távolságot a helyi ópítési s zaiályzatnak
kell tartalmaznia. Amennyiben ez nem konkrét, szárnszerúleg neghatároiott érték lesi, akkor
ezen (tíi7)távölság megállapításához az építésügyi hatóságnak be kell szereznie az elso fokú
tűzvédelmi hatóság szakrnai vélenrényét.
Az Új, beéPÍtésre tervezett területek oltővizzel való ellátottságának megoldásaira vonatkozó
konkrét elképzeléseket az épitett környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVI]I. tön,ény 3 l . § ( 1) bekezdése a) és b) pontok figyelembe vételével kell kialakítani.

5.



6. A túzoltás alapvető feltételeinek biztosítása tekintetében az épitmények 
, 
rnegltözelitési' 

ietr"tosegeit. a tűzoltóság járműveinek felvonulási útját és azok í,elállítási helyét az Etv, 31, §

(1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani,

7. Tűlejzés céljára a településen mindenki által bárrnikor igén.vbe Vehető nyilvános tá\,beszéló

állomást keil üzemben tartani a tűrz elleni védekezésról. a műszaki mentésíől és a

túzottóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5, 
"s 

(5) bekezdése szerint,

8. Az Országos Tűzvédelnri Szabályzatról szóló 54/2014, (X]L 5,) BM rendelet (a

továbbiakbln: 6T52) 31. § (2) bekeidése értelmében zsindely, nád" szalrna és egyéb E vagy

F túzvédelmi osztályba tartozó anyag tetőt-edésként csak a teriiletileg illetékes túzvédelmi

hatóság ki,ilön, egyeái esetekre (egyeJi esetként kezelendő a tájegl"ség r"ag.v területre.ndezési

"gvreg'ir) 
vonatiozó engedélye éi annak feltételei alapján, legfeljebb kétszintes épületeknél

alkalmazható.

9. A telepirlésen az oltóvíz_inte nziíást, az oltóvízhálózat kialakitását. valamint a tűzcsapokkal

szemben támasztött követelmények megvalósr,rlását az o,Isz előírásai alapján kell

biztosítani.

10. Minden építészeti átalakítás, bővítés. rendeltetésváltoztatás során érr,,ényre kell juttatni az-" 
óier:r. § (1) bekezdésb en és az,52. §_ban megfogalmazott, a túzbiztonságra vonatkozó

elóirásokat.

Felsőörs község a települések katasztrófavédelmi besorolásáról. valamint a katasztrófák elleni

védekezés egyls szabalyairól szóló 62120Il. (XII. 29.) BM rendelet rnódosításáról szóló

61lzl12. (xIJ. 1 1.) BM rendelet l, szamú melléklet alapj án iII. katasztrófavódelmi osztályba

sorolt. Ennek megfelelően _ a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egYes tÖívén}ek

módosításáról szoló z6tt. évi CXXVI]L Törvény végrehajtására kiadott 2341201l. (XL 10,)

Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakat figyelembe yéye _ az elégséges védelmi szint

biztosítása érdekében, szükséges a laiosság központi riasztása és vészhelyzeti tálékoztatás

feltételeinek biztosítása.

Felsőörs község területén veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem múködik. így a veszélyes

un}agokkul kaicsolatos súlyos taleseiek elleni védekezésről szóló 21912011. (X. 20,) Kom,

,"naJt.t zs. §_ában foglaltikat figyelembe véve további követelmények megfogalmazása nem

indokolt.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési ,_""l99j".^ol é, 
"

i"l"ptirá*na""esi eszközökói valamint j ogintézmélryekről szóló 31412012. (XL 8.) Korm,

renáelet (a továbbiakban: R.) 9. melléklet alapján a polgári vódelrni célú adatszolgáltatás a

i"tirtoritott objektumokról és szolgáltatásokról a települési veszély elhádtási terv mellékletét

ké|ező telepuIÁi adattár alapján vaúsul meg. Az adattár elektronikus formában Felsőörs Község

Polgármesteri Hivatalában rendelkezésre áll,

Tájékoztatom,hogyazR.37.§(4)bekezdéseés9'.melléklet5.és6.pontjábanfoglalt
."ákt".ül*t vonatkozásában a Felór Megyei Katasztrófavédelrni Igazgatóság az egyeztetési

eljárásban résztvevő államigazgatási szen,.

szakvéleményem et a közigazgaIási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CxL. torveny +.1. §_'a. a katasztróiavédelernről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények

nódosításáról szóló 201t. eui CXXVIIi, törvény 22, § 1, bekezdés b) pontja, a

katasztrófal,édelcrrrról és a hozzá kapcsolódó egyes töNények módosításáról szóló 2011, évi

éixvlrr. tön,ény végrehajtásáról sióló 234l20rl. (xI. l0.) Korm. rendelet 1. melléklet a)

pontja.azépítettkorni.ezetalakításárólésvédelmérőlszóIő1997.éviLXXVIII.törvény9.§(2)
|"k""dé., valamint ai országos településrendezési és építési követelményekről szóló többször

nródosított 25311997. (XI1. 2ö.) Kormánlrenclelet 5. § (2) bekezdés, 1997. évt LXXVIIL törvény

7 § (2) bekezclés m; pontja, továúá az integrált településíejlesztési stratégiáról és a



telepiilésrendezési eszközökről. r,alamint egl,es településrendezési sajátos j ogintézményekről
szőIő 3142012. (XI. 8,) Korm. tendelet 9, melléklet 7. sorábalr szereplő hatáskör gyakoflása
alapján adtanr meg.

Kérern, hogy az eliogadásra kertilő tervdokumentációt - elektronikus formában - megküldeni
szíveskedjen.

Veszprém. 201 7. június 2ó.

Tisztelettel a távollér,ő
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1. számú példany

Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
Felsőörsi Kirendeltsége

8227 Felsőörs
Szabadság tér 2.

Tárgy: Felsőörs község településrendezési eszközeinek részleges
módosítása - előzetes tájékoztatás

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az a\ábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi leladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Tájékoztatom, hogy a további véleményezési eljárásban nem kívánok részt venni.

Jelen állásfoglalást, mint a településfej lesztési koncepcióról, az integrált
településfej lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekől szóló 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épiíetí
kömyezet alakításaról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjara.

Budapest, 201 7. június 19.

P.H.
Tisztelettel:

Dr. Simicskó István
Magyarország honvédelmi minisztere

nevében és megbízásából

honvédelmi hatósági osztáIyv ezető

Készüll| 2 példányban
Egy példány] 1 lap
Ü8yintéző (tel/fax): ottGáboralezredes(tet,:+36(])236_5l92; HM022_26"l07;fax:+3ó(l)237-5557)
Kapják: 1, sz, pld,:Cimzell

2, sz, pld,: lrattár
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KoRptÁNytiIvA-TAL

VEszpRÉMI lÁRÁsl HIvATALA

ügyszám:

Ügyintéző:

Telefon:

VE/UT/NS/AJ35 5 l 6 12017 .

Jakab Csaba

88/579-960

Tárgy: FelsőörsKözségÖnkormányzata
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
Felsőörs rendezési tervének

előzetesmódosítása
tájékoztatási szakasz

Hiv. szám: 11188-4712017.

Felsőörs Község Önkorm ányzala
FeIsőörs
Szabadság tér 2.
8227

Tisztelt Címzett!

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala (továbbiakban: Hivatal)
vezetójének hatáskörében eljárva a településúk rendezést tervi felülvizsgálatáva| kapcsolatban
az alábbiak szerint nyilatkozom:

A tervezett módosítás közlekedési munkarészt nem érint, így az ellen nem emelek kifogást. A
későbbi véleményezési szakaszban nem kívánok részt venni.

Az egyes tervek, il|etve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2l2oo5. (1.1 1 .) Korm. rendelet 4
§ (2) bekezdése, iIletve a 3, számú melléklete nem nevesíti a Hivatalt a környezet védelméért
íeIelős szervek névsorában.

A Hivatal hatásköre a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökró|, valamint egyes településrendezési sajátos
jog intézményekről szóló 31412012, (Xl. 8,) Korm. rendelet 9. melléklet 11, pontján, illetékessége
a járási (fővárosi kerületi) hivata|okról szóló 66/2015. (lll. 30.) Korm, rendelet 2, § (í) bekezdésén
aIapul.

Veszprém, 2017 - június 21 .

Benczik
Iarasl

nevében és

Holonics Renáta
osztályvezető
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Ügyiratszám: BP/08o1/699-1/2o17.
Ügyintéző: BalassaAndrás
Telefon: +36 1 474 1712

E-mail: ba]assa. andraS@bfkh. goV. h Lr

szabó Balázs

FelSóörS Kozsóq te e pú lésrendezési
eSZközeinek réSZ eges módosítáSa -
elóZetes tájékoZtatási sza kasZ

11l88-47l2a17

Felsőörs Község Önkormányzat Polgálmestere

Felsőörs
Szabadság tér 2,

8227

Tisztelt PoIgármeSter ÚrI

Felsőörs Község telepü]éSrendeZéSi eszközeinek réSZlegeS n,]ódosításáVal kapcsolatos megkereSesére
a közlekedési |gazgatási íeladatokkal ö§Szefú9gó hatóSági feIadatokat e]]átó SZerVek kijelöléséróL SZolo
38212016. (Xll. 2,) Korm, rendelet aLapján az a ább akró] tájékoztatom
A telepúlésfejlesztési kancepcióról, az inlegráll telepúléSfejlesztési stralégiáról és a telep úlé sre ndezési
eszköZókróI, valamint egyes tele púlésrendezésj sajátas jagintéZményekról sző ó 31412012, (Xl, 8.) Korm
rendelet 9. melléklet 12. ponlla szernt Budapest Fóváros KormányhiVata]a KöZekedéS FőoSZtáy
gyorsíorgalmi Utat, kózúti határátkelóhelyet, Szintbe közúti-Vasúii átjárót érntó te]epüléSrenceZéSi
eszkóz esetében Vesz réSzt a VéleményeZéSi eljárásban,
Fentiekre tekiniette] a telepü]ésrendezéSi eSZkóZok módosítáSáVal kapCSoiaiban hetáSkór h]ányában
észrevételt nem teszek,
Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venn],

Tájékoztatorn, hogy az egyes tervek, llletve pragralnok kórnyezeli vizsgálatálól sZóLó 2/2005, (i 11 )

Korm, rendelet 4, § (2) bekezdése i etVe annak 3, SZánrú n]ellék]eie a terv, i]|etve program
megvalósítása során Várható környezet] hatáS je entóSégének e döntése kérdesében Budapest FoVaros
Kormányhivatala Közlekedésí Fóosztá]y réSzé|e kóZren]úködéSi hatáSköfi nern á]]apit meg

Tájékoztatom továbbá, hogy Felsóörs KóZSég telepú éSszerkezeti SZaöé yozesi tervének és he]yi épitési
szabályzatának VéeményeZéSében a közlekedés hatósá9i hÉ]láSkol0en e]áró VeSZcrérn fule9,Vei
Kormányhivatal Veszprérni Járási H]Vata rende]kez]l( lratáskörre és letékeSsé9ge ,

Budapest, 2a17. június 27. 
,:",- .. 

.,.i:,

L ,,'i (

dr. György lstván i ] iÉ
kormányrnegb zott ,]eveoe- es - eJo :é,icoli ! , , ;

,i{! saa la i Gyórgy
OSZta /. P]ctJ

TáiékoztatásUl ka pia:
Veszprém Megyei Kormányhivatal VeSZprém] Járási Hivata
[,4űszaki Engedélyezés, FogyasztóVéde m] és Fog]a koztatás Fóosziály
Utügyi osztály
(8200 Veszprém, KiStó út 1,)

Közlekedési FőosztáLy
t]tügVi c)sztáiy

1066 Budapest, Terézkrt,62 -1387Budapest Pí]laa7-Teelon +36(] .::;-]'7a i]a)( +33 i]] -i3],99]7
E-ma] : uto@bfkh goV hL] - i-on ap: WW!!, kol1i3lry| !ála |!

Tá rgy:

H iV, szám:
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szabl iJalázs
polgi]r rngster réSZéfe
Fels(iiirs Kózség
B227 ]]e lsőörs
Szalll,tiság tér 2.
fax; i - j 77216

Tirr^gy: l"e Ls(iörs l(özség
TRE n-ródosítás

1-1ivatkozási szárri: ] !/88-17 42,017

Ügyintéző: Nlorrori'l'jbo;,
Telelbn: 1-27:j _5514

E-nrai i : llrono t,i.Li lror(li)rr1 rrr. go r,, hu

Tiszt.:it Ptrlqárnrcster UI I

A légiközlekedési lratóságkónt cljáró Nemzeti Fejlesztési lvliniszLelhez (1ó75 Budapest. Pí.
41,. ;r 1r-,r,ábbiakban: Hatóság) 2017.06,20. napján. Felsőöt,s l(özség Telcpülésrerrtl ezós i

Eszl.:, zijk rnódosítása tárgyban érkezctt nl9gkeresésé\,e] kapcso]atball tájékoztatja. 1rogl az
épitu i{örnyeze1 alekításáról és vér]elmérijl sz.őlő 199'7. ér,i LXX\/lI]. töl\,én), (a
lov. ] jkban: Etv.) 8. §. alapján a tclcpiilésrendczési eszközök n-ródosításához ltozzá.járul.

A i.,i i.,ltérium a további egyeztetési eljátásban nem kívárr lószt vcnni,

A \,I illis.zlér,i Lrnr a megkeresés során az Én,. 8_ -S,. vclatlrir-tt az országos re leptilésrerrdezés i és
épiresi követelrnénl,ekrő 1 sztjló 314/2012. (XL 8,) Korrn. t,endelet 9, sz, mel]ékleténel< 1zi.

pontjtr iiiapján járt el.

Brtcia:les(. 2017.j }n,,,' u S }2
i,id r,,i,,:1ettel:

Dr. Seszták Nliklós
trenlzeti fe,jlesztési nritriszter

nevében és nregbíz/rsából:

''',..,:_ 
_1 ]]1.,

Q,,at
Baumann zsolt
főosztálwezet[i

Nemzcri Fci lcsztósi lvlil) Lsztériun]
Cíllri 2220 Vccses, Lincoln lil l. Quadrtríll lror]aház, l675 Budape5l. Pl, ,l ]

e-mailI caa@nkh,Bov.h,J
te].i+3ó l 273 55l4 í'aí]r.3ó 29 354:,:4
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Nemzeti Média- é5 Hírköztési Hatósá9

Soproni Hatóság Iroda

.^#

lktatószám CS/1 9 189-212017.

EEt: Véleményezés
üovintézó: Babos zoltán
E-mail cim: babos,zoltan@nmhh, hu
Teleíon: (99) 518-557
Hiv.szám,. 1 1 l 88-47 l20 1 7 .

PoIgármestert Hivatal

Felsőörs
Szabadság tér 2.
8227

TiSztelt Polgármester ÚrI

A Nemzeti Média- és Hírkozlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Felsóörs KöZség tele-
pülésrendezési eSZközök módosításáVal kapcsolatos dokumentációt megvizsgálta,

A rendelettervezet hirközlési érdeket !e![§!E a módosítás ellen a Hatóság kiíogást nem emel,

A múemlék épúleten és a hazzá larloző telek területén, illetve múemléki környezet területén foIytatott
építési tevékenységet - pl, antenna telepítést - a 39/2015. (ll1,11,) Korm. rendelet 1, sz. mellékletében
meghatározott illetékes járáSi építésúgyi és örökségvédelmi hivatalok jogosUltak örókségvédelmi
szempontból megVizsgálni és amennyiben engedély kóteleS engedélyeznl azt,

A Hatóság kéri, hogy a fentieket a készuló dokumentációknál figyelembe Venni szíVeskedjenek,

Fenli Véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált telepalésfejlesztési stratégiáról és a
telepúlésrendezési eszközökról, Valamínt egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
31412012. (Xt, 8.) Korm, rendelet (a továbbiakban: Rendelet,) 41, § (2) b) pontjában meghatározottak
szerint a Rendelet, 9, melléklet 20, pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság,

sopron, 2017, június 20.

Tisztelettel:

-!l!l]!rP.r:t.j:Ji]_i]!.'L.!:.::]]n'!.P.l]Pi']j,l.Ji.i1+_]a':]]!]Ja!!..2, 1.:al]!]55]]3.:,n.,i'!j!].l:]:tl
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VESZPRÉM MEGYEl
KORMÁNYHIVATAL

Veszprémi Járási Hivatala

Ügyiratszám : VEGIOOI l O223O-B|2O17

Ügyintéző: Linczmayer Veronika
Telefon: B8/576-010

Felsőörs Község Önkormányzata
B227 Felsóörs
Szabadság tér 2.

szabó Balázs
polgármester

Tárgy: Felsőörs község
településrendezési eszközeinek
részleges módosítása
Hiv. szám: 1 1/BB-47 12017
Melléklet:

Tisztelt Polgármester Úr!

Az önkormányzaí által véleményezésre megküldött Felsőörs településrendezési
eszközelnek részleges módosításának dokumentációját áttanulmányoztam, és az
alábbi ál|ásfoglalásomat teszem:
A módosítandó területek nem tartalmaznak erdőtervezett terü|eteket. valamint a
dokumentáció szerint az erdő9azdálkodási térségek nem változnak.
A 1. és 2. számú módosításoknál az érintett ingatlanoknál a rendelkezésemre álló
ortofotók alapján az erdészetl hatóság hatáskörébe tarlozó fa vagy faállomány
található módosításokkal érintetett ingatlanokon. Amennyiben az ingatlanokon a
faállomány kitermelésre sor kerül a tervezett beruházások miatt, akkor az erdőről, az
erdó védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVll. törvény (a
továbbiakban: Evt.) 70. § (2) bekezdése alapján - a fakitermelés csak a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Erdészeti
Osztá|ynál előzetesen az Evt. végrehajtására kiadott 153/2009, (Xt, 13.) FVM
rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 43. § (1) bekezdése szerinti formanyomtatványon
benyújtott fásításban tervezett fakiterme|és bejelentés erdészeti hatóság általi
tudomásulvétele után végezhető. A tervezett övezeti átsorolás ellen nem emelek
kifogást.
Az 1. számú módosítás szerkezeti terve alapján erdőtelepítést is teNez az
önkormányzat. Felhívom a figyelmet az erdőtelepítéssel, valamint fásítással
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kapcsolatban követendő hatósági ellárásra (Evt, 4a.§-50, §; Vhr. 25,§-27.§), valamint
a telepítendó erdó rende|tetésének megálIapítására vonatkozóan az Evt, 23,§-ban
e|őírtakra.

A többi módosításhoz hatáskör hiányában a megfogalmazottak el|en kifogást nem
emelek, hozzá megjegyzést nem fűzök,

Az erdőtervezett területek, valamit az Evt. hatálya alá eső objektumok tekintetében a
tervezett módosítások várható hatása nem jelentős, ezért településrendezési
eszközök módosítása során részletes környezeti vizsgálat lefo|ytatását az
önkormányzattal egyetértve nem tartom szükségesnek.

Az eljárásban és végrehajtásának folyamatában, a külterületi erdők és fásítások,
esetleges erdő igénybevételek és erdótelepítések vonatkozásában a késóbbiekben
részt kívánok venni és cD formátumban kérem a dokumentációt.

Az Önkormányzat véleményemet a telepü lésfejlesztési koncepcióról, az integráIt
te|epü|ésfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
te|epülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl.B.) Korm, rendelet
26. szakasza alapján kérte.

Állásfoglalásomat a földműrrelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó
szervek kijelöléséról szóIó 383/2016. (Xll. 2.) Korm, rendelet (a továbbiakban: Rend.)
1 0, § c) pontja és a 12. § (5) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a Rend.
1 1 § (1) bekezdése szerinti illetékességi szabályok figyelembevételéve| hoztam
meg.

Veszprém, 2017 . 1únius 21,

Tisztelettel:

Benczik zsolt
járási hivatalvezető

,.a.i", 
--" ;;-4evében és megbízásából :
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,' Major László

Kapják:
! ! Címzett, tértivevénnyel
2. lraltár
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Ugyiratszám:

Ügyintéző:
Szerv. egység:

Telefon:

VE/NEF/ 01272-212017.

uhrin csaba
Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály
8Bl424-866

Felsóörs Község
településrendezési
eszközeinek módosítása
11lB8-4712017.

VESZPRÉM MEGYEI
KoRtvtÁNyHtvnrnt_

Tárgy:

Hiv. szám:
Melléklet:

szabó Balázs
polgármester

Felsőörs Község Önkorm ányzaía

Felsőörs
szabadság tér 2.

84227
TiszteIt Polgármester Úr!

Felsóörs KÖzség te|epülésrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos dokumentációt a
népegészsógügyi hatáskörében eljáró veszprém Megyei kormányhivatal szakmai
szempontból áttekintette.

N4egálIapította, hogy a településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán jelentős környezetei
terhelés nem keletkezik, ezért környezeti értékelés elkészítését nem tartja indokoltnak,

KÖrnYezet-és te|epÜlésegészségügyi szempontból a dokumentációban foglaltakkal szemben
kifogást nem eme|. Felsőörs község településrendezési eszközeinek módosítását
közegészségü gyi szempontból elfogadásra javasolja.

Veszprém, 20'17, július 6.
-- -',"-;:*-_
.: . " or^\-,,,,,: ar,.: . Takács Szabolcs

l.i i_ ]\ -4<ormánymegbízott nevében és megbízásábó|!- ,'*; ,,; ] .-',i ';,] ",i _L, |_,""/ , ]. :; j Dr./Pápai Enikő
," L ,. _ |_...$./ főosztá|yvezető, megyei tisztifőorvos\l!'.!?1].'-'
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=yRÉM MEGYElVESZP

KoRN/ÁNYH|VATAL

Ügyiratszám: 10.04Bl8l2O17.
Ugyintéző, Tóth Katalin
Szerv. egység: Földhivatali Osztá|y
Telefonszám : 88l 57 7 -026

Tárgy: FeIsőörs Község
települéSrendezési eszközeinek
részleges módosítása, a módosított
telepü lésrendezési eSzközök
megkü|dése az 31412012. (Xl.8.)
Korm, rendelet 26. szakasz szerinti
e|ózetes tájékoztatáSi szakaszra.
Továbbá a 212005. (l:11,) Korm,
rendelet szerinti önkormányzati
előzetes állásfogla|ás részletes
indok|ása az illetékes
államigazgatási szervek vélemény
kérésére
Ügy. számuk: 11188-47 l2o17
Melléklet: -

Felsőörs Község Önkormányzat
szabó Balázs
polgármester

Felsőörs
Szabadság tér 2.
8227

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a Fe|sóörs Község Önkorm ányzala polgármesterének a 1'll88-

4712017. számon érkezett véleménykérésére, a Veszprém Megyei

Kormányhivata| (eljáró szervezeti egysége: Élelmiszer-biztonsági és

Földhivatali Főosztály) - mint ingat|anúgyi hatóság - az alábbi tájékoztatást

adja:

A településfejlesztéSi koncepcióról, az integrá|t településfejlesztési stratégiáró|

és a telepü|ésrendezési eszközökről, valamint egyes teIepü|ésrendezési sajátos

jog intézményekről szóló 31412012. (Xl, 8.) Korm, rendelet (a továbbiakban:

Rendelet) 31 § (1) bekezdés b) pontjában fog|altak alapján a véleményezési

É e]miszerlánc-biztonsági és FöldhiVatal] Főosztály
8200 Veszprém Vörösmarty tér 9,

Telefon 88/577-010, Fax: 88/550-825, e-mail: Vemkh, foldh VataI@Veszprem, ooV, hu



2 10.a4aal2o17

eIjárásban a Veszprém Megyei Kormányhivatai a termőföld VédelméVel

kapcSoiatosan Vesz réSzt.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a megküldött dokumentációkat a

hatáskörébe tartozó szempontra - a termóföld véde|méról szóló 2007, CXXIX.

törvény (a továbbiakban: Tfvt,) értelmében a termóföld mennyiségi védelmére -
figyelemmel vizsgálja meg az aIapján, hogy a tervezet tartaImaz-e olyan

ingatlanokat, melyek a Tfvt, 2, § 19, pontja Szerint termőföldnek tekinthetók,

A dokumentáció vizsgálata során megállapítást nyert, hogy a módosítások

mezógazd aság ilag hasznosított terü|eteket (Felsóörs 080/6-9; 080/1 1-15)

érintenek:

A Tfut, az alábbiak szerint rendelkezik termőfö|ddeI kapcsolatos igénybevétel

esetében,

6/8 § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság a településrendezési eszközök, a

tetepütésfejlesztési koncepció, itletve az integrált településfejlesztési stratégia

etkészítése vagy azok módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban

Véleményező hatóságként működik közre, a termőfóld Védelmének

érvényesítése érdekében érvényre kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt

területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a

lehető legkisebb méftékú termóföld igénybevételével töfténjen. A vélemény

kialakítása során figyetemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési

eljárás tárgyát képezó földrészletekket szomszédos termőföldek megfeleló

mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti területfelhasználás

ne akadályozza,

(2) Az egyeztetési eljárásban az ingattanügyi hatóságnak - a (3) bekezdésben

meghatározott eset kivételével _ kifogást kell emelni, ha a településrendezési

eszkóz készítése, vagy módosítása atapján kijelölt beépítésre szánt területek

a) többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a
beépítésre szánt terület övezeti besorolásának megfeleló, területfelhasználásra

hasontó körülmények és feltételek esetén átlagosnál gyengébb vagy átlagos

minőségű termőföldeken is sor kerúlhet, vagy
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b) óvezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú

térméftékben lehetóség Van a település már beépítésre kijelött, de még fet nem

használt területén is-

(3) A (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni a záftkefti ingatlan

esetében, ha a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a

zártkerti ingatlan terüIetének beépítésre szánt területbe töfténő átsorolása

érdekében töfténik.

Ugyanakkor a Tfut. 10, § (1) bekezdése kimondja ,,Az ingatlanügyi hatóság
engedéIyével lehet termőföldet más célra hasznosítani. Az engedéIy hiánya

esetén a más hatóságok által kiadott engedélyek nem mentesítik az
igénybevevőt az e törvényben foglalt jogkövetkezmények alól. Az ingattanügyi

hatóság engedélye nem mentesít a szükséges más hatósági engedélyek
m eg sze rzésé n e k köte l ezettsé g e a l ó l.

Valamint a (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy a ,,Más hatóságok a

termőföldet érintő engedéIyézési eljá rásuk során kötelesek meggyőződni
arróI, hogy rendelkezésre áll-e a termőföId más cé!ú hasznosításának
engedélyezéséről szóIó jogerős ingatlan ügyi hatósági határozat. Te rmőföld

más célú hasznosításának engedélyezéséról szóló jogerós ingatlanügyi

hatósági határozat hiánya esetén a hatóságnak az eljárását fel kell

függesztenie."

A Veszprém Megyei Kormányhivatal a község településfejlesztési

koncepciójának és telepú|ésrendezési tervének módosítása ellen kifogást nem

emel, de az egyeztetési e|járásában a fent megjelölt jogszabály érvényre
juttatáSa érdekében a továbbiakban is réSzt kíVán Venni,

Az eljáró Megyei Kormányhivatal hatáSkörét és illetékességét a
földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

szó|ó 383/2016, (Xll. 2.) Korm, rendelet 37 § (1) bekezdése, valamint

ugyanezen jogszabály 1. me||éklet 19. pontja alapozza meg.
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Kérem Önt, hogy aZ elfogadott tervdokumentáció egy példányát a Rendelet 43,

§ (2) bekezdésében fog|altak érte|mében szíveskedjen a Veszprém Megyei

Kormányhivatal (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9,) címére me9küldeniI

Segítsé9ét köSzönöm !

Veszprém, 2017. június 29.

Tisztelettel:

Takács szabolcs
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Ügyiratszám: vE-vl001l1184-212017 Tárgy: Felsőörs község
telepúlésrendezési
eszközeinek módosítása,

Hiv.szám: 11188-4712017
Melléklet:

Ugyintéző.
Szerv. egység:
Telefon:

Nagy Levente
Bányászatj osztály
88 - 576 -636

Felsőörs Község Polgármestere

8227 FeIsőörs
Szabadság tér 2,

A veszprémi Megyei kormányhivatal (továbbiakban. Bányafe|ügyelet) tárgyi tervezettel
kapcsoiaios véieménykérő megkeresésükre köz|i, hogy a Bányafelúgyelet a szakterü|etébe
tartozó kérdései tekintetében nem érintett, észrevételt nem tesz, kifogást nem eme| a tervezett
módosításokkal szemben, A módosításokkaI kapcsolatos környezetvrzsgálat, a
Bányaíelügyelet feIadatkörének szempontjából szükségtelen,

A BánYafelügye|et, a tervezett módosításokkal kapcsolatos további e|járásban nem kíván résá
Venni.

Veszprém, 2017, jú |ius 6.

Takács SzaboIcs
megbízásából

korm á n ym eg b ízott nevében es

..'.,
/ '-',,'. rO/rj ';
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Nagy Levénte :>\x i
bányafelügyeleti szaküg j,intézó *

Hatósági lőosztály
8200 Veszprém, lvlegyeháZ tér 1,

telefon: 88/576-63o, fax: 88/576-644. e-mail: \€mkh.banyaszat@veszprem.gov.hu
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l].';illi:]v yEszpREN{ MEG\EI öNro63lÁNvzer Q; a'4+,''
8200 \-eszptém, \Ie1l.elráz tér 1. 't'e1,: (88)5.15 070, F \\: (88)5+5-012

li mail: telcprrlcsfcjlesztes@r-pmegt,e-lru

Szthn: 04l117i20]r7
Üg,ilé:ij: Anlold Gy.

Hil,. s zá tn.- 1 I l 88-47 l 2,0 I 1
llíi"gl,-. Felsőörs község telepillésrendezési

eSZköZök rnódosítása,
eIózetes tá.jékoztatási szakasz

szabó Balázs
polgármester

Fclsőörs Kőzség Önkormányzat

Felsőörs
Szabadság tér 2.

8221

Tis(elt PoIgármester Úr !

Hivatkozott szárnú levelében tájékoztat, hogy Felsőörs Község Önkorm ányzatának
Képvisclő-testülete a község településrendezési eszközeinek módosítását kezdetnényezi a
telepiilés/bilesztési koncepcióról, az integrálí településfeilesztési stratégiárr5l é,s a
településrendezési eszközóh,ől, valaminl eg)es íerüle trendezési sajátos joginténnényeh.őt
szóló 314l2012. (XI, 8.) Korm. ícndeletben íbglaltaknak megfelelően.

Felsőörs közsóg a Balaton Krernelt Üdülőkörzethez területéhez tartozik. ezá1 a vonatkozó
tsriiletrendezési ter", nün a Veszprétn ivlegyci Önkonnáryzat Közgyűlésének 5/201 i. (II. 28.)
Önkonnányzati rendeletével módosított Veszprérn Megye Teniletrendezési Tervéről szóló
5/2005. (V. 27.) őnkonaányzati rendelete szerinti megyei teru, hanem a Kiemelt Üdilőkörzet
Teniletrendezési Terwének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezés i szabályzat
megállapításáról szóló 2000. évi CXI]. törvény, melynek rendelkczéseit figyelembe kell
venni.
(A területfcjlcsztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXl. törvény 12. § (1) bekezdés a)

Pontjára figyelernrnel a megye területrerrdezési terve nem terjed ki a kiemelt térség terúletére.)

A tor.ábbi r,éleményezési eljárásban részt kír,ánunk venni.

A véleményezendő dokurnentációt elektronikus adathordozón szíveskedjen megküldeni.


