
Lovas településrendezési eszközeinek teljes eljárásban történő módosításával kapcsolatban 
közbenső véleményezés során beérkezett vélemények 

összefoglaló táblázat 

 

 
Egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási 

szerv 
Megjegyzés 

1.
Somogy Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
Állami Főépítészi Iroda 

Számos egyeztetést kér (talajvédelem, örökségvédelem, közlekedés, vízügy) 
Javaslatokat fogalmaz meg a helyi építési szabályzattal kapcsolatban 

2.
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, 
természetvédelmi Felügyelőség 

A környezeti hatásvizsgálatot elfogadta, a terv módosítását elfogadásra javasolja. 

3.Közép-dunántúli Vízügyi Hatóság Vízügyi hatóság kifogást nem emel, a tervet elfogadásra javasolja. 

4.
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési Felügyelősége 

Kéri, hogy a magánút közforgalom elől elzárt magánútként szerepeljen a szabályozási 
tervlapon. A közlekedéstervező egyeztetett a Felügyelőséggel, melyről emlékeztető készült. A 
hiánypótlást és a módosítást elfogadja a teljes és az egyszerűsített eljárással kapcsolatban. 

5.
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala 

Észrevételt nem tesznek, a további eljárásban nem kívánnak részt venni. 

6.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- 
és Talajvédelmi Igazgatósága 

A 2013. november 18-án adott véleményüket fenntartják. 

7.Veszprém Megyei Önkormányzat Nem válaszolt. 

 

 

LOVAS KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA – TELJES ELJÁRÁS 
 

I. SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL ÁLLAMI 
FŐÉPÍTÉSZI IRODA 

 
1. A 2. sz. módosítással – a rendelettervezetnél tett észrevételükre figyelembe vétele mellett – 

egyetért 
Választ nem igényel, a rendelet tervezettel kapcsolatos választ lásd a 11. pontban. 
 

2. Felhívja a figyelmet, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség a környezeti 
vizsgálat lefolytatását kéri a 2. módosítással kapcsolatban. Kérik, hogy amennyiben a 
Felügyelőség nem tartja szükségesnek a környezeti vizsgálat elkészítését, akkor az 
Önkormányzat forduljon az Állami Főépítészhez a 2/2005. (I. 10.) Kormányrendelet 4. § (3) 
bekezdés szerinti vélemény megkérése érdekében. Felhívják a figyelmet arra, hogy a 
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek két jogutód szervvé váltak, 
ezért szükséges megkeresni az illetékes vízügyi hatóságot is. 
 
Az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőség véleménye szerint „a 2. sz. 

módosításhoz készült a Rendelet szerinti környezeti vizsgálati dokumentáció. A környezeti 

értékelés a rendelkezésre álló adatoknak és a helyi adottságoknak megfelelően tartalmazza a 

terv megvalósulásával környezeti hatást kifejtő tényezők, okok feltárását, a megvalósulás esetén 

várható környezeti hatásokat.” 

 

A módosításokkal kapcsolatban a 4. § (3) bekezdés szerinti véleményüket megkértük.  
 



A vízügyi hatóság megküldte kifogást nem emelő véleményét. Lásd partnerségi egyeztetés 
összefoglalóját. 
 

3-4.  A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló határozat módosításának megküldését kérik, 
valamint felhívják a figyelmet, hogy az összefoglaló nem tér ki az üdülőtulajdonosokkal, mint 
partnerekkel történt egyeztetésre. Kérik, hogy a záróvéleményezési dokumentációval együtt 
kerüljön megküldésre a véleményezési eljárással kapcsolatos összes dokumentum. 
 
A módosított határozatot megküldjük, az összefoglalót a kérésnek megfelelően összeállítottuk.  
Az eredeti partnerségi határozat a 79/2013.(IX.16.) önkormányzati, az ezt módosító határozat a 
96/2013.(XI.04.) önkormányzati határozat. A határozatban foglaltaknak megfelelően a 
partnerségi egyeztetési listában megjelölt Lovas község lakosságát, valamint a község 
közigazgatási területén üdülő vagy egyéb ingatlannal rendelkező tulajdonosokat az 
önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján és az önkormányzat honlapján 2014.05.08. napján 
elhelyezett Hirdetmény útján értesítettük. Az elkészített véleményezési anyag „Lovas 
Településrendezési eszközeinek módosítása M1/2013-OTÉK elnevezéssel felkerült a honlapra, 
valamint elhelyezésre került az önkormányzat hivatalában. A véleményezésre rendelkezésre álló 
időben (2014.05.08. – 2014.06.10.) észrevétel, vélemény nem érkezett Lovas község 
Polgármesteréhez, ezért az észrevételekre (eltérő véleményekre) vonatkozó válaszok 
megadására nyílt egyeztetés összehívására nem került sor. Ennek igazolására a polgármester 
nyilatkozatát csatoljuk.    
 

5.  Kéri, hogy a jogszabályok szerint az aláíró lap tartalmazza az összes tervező aláírását, szakmai 
címét, szakképzettségét, névjegyzéki számát, valamit a településrendezési eszközök 
tervlapjainak tartalmaznia kell a településtervező és a szakági tervezők nevét és névjegyzéki 
számát. 

  
A jogszabályoknak megfelelően javítottuk az aláíró lapot és a településrendezési eszközök 
tervlapjait. 
 

6.  Kéri az illetékes közlekedési felügyelőség véleményének betartását, és javasolják a tárgyi 
magánutat kötelező szabályozási elemként jelölni. Javasolják a 019/7 és 019/8 hrsz-ú 
ingatlanon lévő magánutat a közlekedési felügyelőséggel egyeztetni, az erre vonatkozó 
vélemény figyelembevételével. Az alátámasztó munkarészek nem tartalmaznak közlekedési 
munkarészt. 

 
 A Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének véleménye alapján a 

magánutat „közforgalom elől elzárt magánként” jelöljük. A magánutat továbbra is irányadó 
elemként tüntetjük fel, mivel az minden övezetben kialakítható (a kötelező elemként való 
feltüntetést a közlekedési felügyelőség sem támogatta).  

 A 019/7 és a 019/8 hrsz-ú ingatlan nem tárgya a módosításnak! 
 Már a megküldött dokumentáció is tartalmazott közlekedési munkarészt. Lásd: közbenső anyag 

5.22 fejezet: Közlekedési javaslatok. 
 A Közlekedési Felügyelőséggel folytatott egyeztetést, valamit a módosításokat elfogadó 

levelüket csatoljuk a partnerségi tervhez. 
 
 



7.  Kéri a Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság véleményét 
megkérni. 

 
 Az Igazgatóság véleményét megküldte, új észrevételt nem tett.  
 
8.  Az 1. sz. módosítás műemléki környezetet érint, kéri az illetékes járási építésügyi és 

örökségvédelmi hivatalával egyeztetni annak határát. Irányadó szabályozási elemként kéri a 
megszüntető jelet feltüntetni a 60 és 61 hrsz-ú telek jelenlegi közös határán. 

 
 A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalával megtörtént az 

egyeztetés, az erről szóló emlékezetőt a partnerségi összefoglaló tartalmazza. Ennek alapján a 
műemléki környezet a 60, a 61 hrsz-ú telek teljes egészét érinti. A megszüntető jelet a 
javaslatnak megfelelően feltüntettük.  

 
9. Kéri, hogy a Btv. szerinti területfelhasználás és az érintett térségi övezetek igazolása kerüljön 

bemutatásra a hatályos terv alátámasztó munkarészeként elkészített lehatárolásán keresztül. 
Kéri rajzi formában bemutatni a Btv. szerint beépítésre szánt terület növelése során szükséges 
10%-nyi zöldterület közhasználatú zöldterület pótlását. Kéri a településfejlesztési koncepcióval 
való összhang bemutatását, a településfejlesztési koncepció hiteles kivonatát. 

 
A területrendezési tervekkel való összhangot a javaslatuk figyelembe vételével kiegészítettük. A 
10%-nyi zöldterület kijelölésének rajzi munkarészét pótoltuk. A településfejlesztési koncepcióval 
való összhangról szóló fejezetet a javaslat figyelembevételével kiegészítettük. A 
településfejlesztési koncepció hiteles kivonatát csatoltuk.  
 

10.  Kéri a településszerkezeti terv bevezető szövegének pontosítását, a mellékletre való utalás, 
valamint a melléklet határozat tervezetének a számának pótlását, a településszerkezeti 
tervlap javítását (műemléki környezet) 

 
 A határozattervezetet a kérésének megfelelően javítjuk. 
 
11. A HÉSZ-ben több szövegkorrekciót kér a jogszabályi tartalom egyértelműsítése és a 

jogszabályszerkesztésről szóló IRM rendelet betartása érdekében. Kéri a Btv. övezeteire 
(térségi jelentőségű tájképvédelmi övezet, szőlőtermőhelyi kataszteri terület, vízeróziónak 
kitett terület övezete, felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület övezete) vonatkozó 
jogszabályi előírásokra történő rugalmas hivatkozások beépítését a rendelet tervezetbe.  

 
 A kifogásolt „további” szó helyi építési szabályzatban való benntartását fontosnak tartjuk, mert 

további 2%-nyi terepszint alatti létesítmény elhelyezésének lehetősége engedményt jelent az 
Mk-1,2,3 övezet előírásaihoz képest. Ennek megfelelően pontosítottuk az előírást.  
A HÉSZ-re vonatkozó további szövegkorrekciókkal egyet értünk, azokat átvezettük.  
 
A Btv. övezeteire történő folyamatos visszahivatkozást ugyanakkor feleslegesnek tartjuk, mert a 
településrendezési terv készítése (övezetek, építési övezetek lehatárolása, előírások 
meghatározása) az érintett kiemelt térségi övezetekre vonatkozó előírások alkalmazásával és 
betartásával történt. Tehát a HÉSZ összességében „közvetíti” a Btv. előírásait. Ugyanakkor ki kell 
emelni, hogy a hasonló témában születetett, de különböző szinten elfogadott jogszabályokat az 
építéshatóságnak együttesen kell alkalmaznia. Egy építés engedélyezésénél nemcsak a helyi 



építési szabályzat előírásait, hanem a Btv. előírásait is be kell tartani, függetlenül attól, hogy a 
HÉSZ-ben erre utalunk-e, vagy sem. 
 
A műemléki környezettel kapcsolatosan: a függelék nem a helyi építési szabályzat melléklete, azt 
módosítani a rendeletalkotás keretein belül nem lehet. Az egységes szerkezetbe foglalás során a 
függeléket automatikusan javítjuk. 

 
12. Kéri a véleményezési szakasz lezárását igazoló dokumentum/döntés csatolását a záró 

anyaghoz. 
 

A dokumentumot csatoljuk. 
 
13. A települési főépítész által az aláíró lapon szereplő „aláírásomat a településrendezési eszközök 

teljes eljárásának közbenső véleményezési dokumentációjához adtam” szöveggel 
kapcsolatban megjegyzi, hogy a települési főépítész közreműködése a teljes egyeztetési eljárás 
során szükséges. 

 
Az észrevétel félreértésen alapul. Az önkormányzatnál párhuzamosan külön egyszerűsített és 
külön teljes eljárásban is történik településrendezési terv módosítás. A szöveg egyértelműen azt 
rögzíti, hogy a főépítész a teljes eljárás módosításainak egyeztető anyagát írta alá. Ugyanakkor 
tájékoztatjuk Önt, hogy 2014. július 17-től Kéri Katalin helyett Mártonffy Gábor látja el a 
települési főépítészi feladatokat. 

 

II. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 
  
A 2. sz. módosításhoz készült a Rendelet szerinti környezeti vizsgálati dokumentáció. A környezeti 
értékelés a rendelkezésre álló adatoknak és a helyi adottságoknak megfelelően tartalmazza a terv 
megvalósulásával környezeti hatást kifejtő tényezők, okok feltárását, a megvalósulás esetén 
várható környezeti hatásokat. A megküldött dokumentáció a Felügyelőség előzetes 
tájékoztatásában foglaltak figyelembe vételével készült, a tervezett módosítás környezetvédelmi, 
természetvédelmi, illetve vízvédelmi érdeket nem sért. A módosítást a Felügyelőség elfogadásra 
javasolja. 
 
Választ nem igényel. 
 
III. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELŐSÉGE 

 
Csak közlekedéstervező által aláírt dokumentációt áll módjában a hatóságnak véleményeznie. 
 
A kiegészítést megküldtük. 
 
A megküldött anyagrészben a jelmagyarázat kiegészítését kéri a közforgalom elől elzárt magánút 
fogalommal. 
 
A tervlapot javítottuk, ismételten elküldtük. 
 



A Közlekedési Felügyelőséggel folytatott egyeztetést követően a Felügyelőség a módosítást 
elfogadásra javasolja. 
 

IV. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDHIVATALA 
 

A 2013. november 11-én kelt 10.174/4/2013. számú állásfoglalásukat továbbra is fenntartják, 
további észrevételt nem kívánnak tenni. A további egyeztetési eljárásban nem kívánnak részt 
venni. 

 
Választ nem igényel. 

 
V. VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA 
 
A 2013. november 18-án kiadott előzetes talajvédelmi szakhatósági véleményüket továbbra is 
fenntartják, észrevételt a módosítással kapcsolatban nem fogalmaztak meg. 
 
VI. KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI HATÓSÁG 
 
Kifogást nem emelő vélemény. 


