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Hiv.szám:
Ügyintézójük:

Lovas község településrendezési
eszközeinek módosítása - szakmai

Gáborné

Ferenczy Gáborné részére
polgármester 

,.
Lovas Község Onkormányzata

Lovas
Fö u. 8.
8228

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozott számú levelében Lovas község településrendezési eszközei módosításának szakmai
véleményezését kéri a településfejleszfési koncepcióról, az integrált településfejlesztésistratégiáról és
a településrendezési eszközökról, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményekről szőlő
31412012. (Xl B.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR rendelet) 41. § elóírásai alapján
(egyszerűsített eljárás, véleményezési szakasz).

Hatályos településrendezési eszközök:, 112012. (lll. 2,) Kt. határozattaljóváhagyott településszerkezeti terv. Lovas Község Önkormányzata képviselő{estületének Loyas Község Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 1l2O12. (lll. 2.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ;

Tervezett módosítás:
Az önkormányzat 7612013. (lX.16.) és 98/2013. (X|.4.) számú Kt. határozataiban a módosuló
területeket hrsz. szerint nevesíti. A mellékelt táblázat és átnézeti térkép a módosítási igényeket 18
pontban foglalja össze, melyek nagy része közlekedési területek szabályozását érintik.

A Város-Teampannon Kft. (településtervezó: Koszorú Lajos TT1 01-1346/06) által 2013. október
dátummal készített, ,,Lovas község településrendezési eszközeinek módosítása" című véleményezési
dokumentációt áttanulmányoztuk, melyre az alábbi szakmai véleményt adjuk:

A dokumentáció nem tartalmazza teljeskörűen a TFR rendelet 41. § (2) bekezdésében
meghatározott településrendezési eszközt, ezért véleményünket csak részlegesen tudjuk
kialakítani.
Az etőírásoknak meqfelelően kiegészített dokumentációra a 41. § előírásai alapián történő
véleménvünk isméteIten meqkérendő.
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Meoállapításunkat az alábbiakra alapozzuk:

A módosítási igények a településszerkezeti tervet és a szabályozási tervet érintik. A dokumentációban
szerepló jóváhagyandó munkarészek csak rajzi munkarészeket (mellékleteket) tartalmaznak.

A településszerkezeti terv szöveges és rajzi munkarészekból áll, amely munkarészek a jóváhagyÓ

hataózat melléklet,ei, A jóváhagyandó munkarész nem taftalmazza a módosítást jóváhagyó
h atározat-tervezetet, pótlandó.

n@isile rv a H ffi,n€Tiékleiffios ításffik ffiffietséges. A fróryffilw|"
munkaiész nem tártalm azza a módosításhoz szükséges rendelet-tervezetet, PÓtlandÓ.
A módosító rendelet megalkotása során kérjük a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a

továbbiakban: Jat.) és a jogszabátyszerkesztésről szóló 6112009. (Xl1,14.) lRM rendelet előírásait
figyelembe venni, A HÉSZ melléklete módosul, ezért. a módosító rendelet mellékletén jelmagyarázattal
ké4ut< feltüntetni a változó, módosuló terület határát - csak a tervezési terület normatartalma változik,
nem az egész SZT-1 és SZT-2 tervlap.

Részletes véleménvü nk a változtatási jeqyzék sonendje alapián :

ával kapcsolatosak. Általánosságban
felhívjuk a figyelmet arra, hogy ahol területfelhasználás változás történik, a településszerkezeti terv is
módosítandó.

1. Köves köz (152 hrsz.)
ilizsóátt út kou közlekedési terület övezetben, magántulajdonban van; tervezett módosítás a meglévő
telekhatáron szabályozási vonalat (,,tervezett közterületitelekhatárt') jelöl. Megjegyezni kívánjuk, hogy
az ilyen jellegű módosítás nem indokolt, Az út jelenleg is közlekedési terület, vonalvezetése
változatlan marad (telekalakítás nem tervezett), így szabályozni sem szükséges. Tekintettel arra, hogy
az űí közhasználatban van, annak ingatlan-nyilvántartásban történó lejegyzéséhez a kisajátítási
eljárás lefolytatandó.

2. 093/í hrsz. közút és 133/í0 hrsz. ingatlan Köu---+Lke2
(A változó közlekedési terület helyrajzi száma nem egyértelmű a mellékelt felmérési vázralz alapján
sem. A 093/1 hrsz.-ú közút változik?)
A módosítás el!en kifogást emelünk.
Vizsgált terület a Bataton Kiemelt Üdtltőkarzet Terűletrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni
Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000, évi CXll. törvény (a továbbiakban: Btv.)
térségi szerkezeti tervében települési térség. Tervezett módosítással a beépítésre szánt terület nó, a
közigazgatási határtól 200 m-en belül van, amely ellentétes a Btv, 4lB, § c) pontjának
rendelkezésével. ,,a települési térséget beépítésre szánt, illetve beépítésre nem szánt területbe kell sorolni lig,l,

hogl az tij beépítésre szánt terület a település közigazgatási határához 200 m-nél közelebb nem jelölhető ki,

kiveve, ha a területrendezési hatósógi eljárás keretében végzett területrendezési (környezeti, társadalmi és

gazdasági) hatásvizsgálat az ettől való eltérést indokolja; "
Fentiek alapján a módosítás egyszerűsített eljárásban nem folytatható.

3. Vörösmarty M. utca - telekegyesítés Köu
Vizsgált terület azonos, Köu közlekedési terület övezetébe sorolt, így a telekegyesítésnek akadálya
nincs. A telekhatár nem kötelező szabályozási elem, így annak megszüntetó jele sem, a módosítást
nem tartjuk szükségesnek, kifogást ellene azonban nem emelünk.

4. Arany J. utca - telekegyesítés Köu

Köu

Lásd 3. pont,

5. 112. hrsz. beépítetlen terület (Önk. tulajdon) Köu; Köu---,Z

A módosítás új zöldterü|et kijelölést jelöl, mely módosítás ellen kifogást
telekhatár kialakult, szabályozási vonaljelölése felesleges. Kérjük a ,,- he -"

nem emelünk. Az északi
a helyi értékvédelmi terület

határát telekhatárra igazítani

6.752hrsz. Mk1-+Köu

Tervezett módosítás ellen kifogást nem emelünk,
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7. 753/15 hrsz. Köu---Mk1
Tervezett módosítás ellen kifogást nem emelünk.

8. Gsárda utca szabályozása Köu - Mk
Tervezett módosításnál a közlekedést vizsgáló államigazgatási szerv véleményét tartjuk irányadónak.
A módosítás ellen kifogást nem emelünk. Kialakult telekhatárnál a szabályozásivonal jelölése
indokolatlan. Ahol változik a közlekedési terület szélessége (szabályozási vonallal hszabályozott),
k:rjük 

"T"k 
méretét feltüntetni.

9. Pityóka utca szabályozása
Tervezett módosításnál a közlekedést vizsgáló államigazgatási szerv véleményét tartjuk irányadónak.

í0. Névtelen utca (62312 és 364/1 hrsz. utak) szabályozása Köu - Mk
Tervezett módosításnál a közlekedést vizsgáló államigazgatási szerv véleményét tartjuk irányadónak
Következő megkereséskor kérjük nagyobb léptékben ábrázolni - olvashatatlan.

11.733117 hrsz. Köu---+Mk2
Tervezett módosításnál a közlekedést vizsgáló államigazgatási szerv véleményét tartjuk irányadónak.
Következő megkereséskor kérjük nagyobb léptékben ábrázolni- olvashatatlan,

12. 02616 hrsz. út Köu-,Mk1
Tervezett módosításnál a közlekedést vizsgáló államigazgatási szerv véleményét tartjuk irányadónak.
Következő megkereséskor kérjük nagyobb léptékben ábrázolni- olvashatatlan.
A telekhatár nem kötelező szabályozási elem, így annak megszüntető jele sem, jelölesét nem tartjuk
szükségesnek.

í3.619/3 hrsz. út Köu-+Mk2
Tervezett módosításnál a közlekedést vizsgá|ó államigazgatási szerv véleményét tartjuk irányadónak
Következő megkereséskor kérjük nagyobb léptékben ábrázolni - olvashatatlan.

14. 038/13 hrsz. Köu - Mk

"§:§
Köu - Mk

Tájékoztatásuk szerint a B. módosításhoz tartozik.

Köu - Mk
szerint ,,a módosítási igény csak a geodéziai felmérés elvégzése után trrálható el', így

véleményünket későbbiek során alakítjuk ki.

15. 628/í0 hrsz.

16.753/9 hrsz, útszabá
ArRE

17. Ciffhegyi út (309/2 és 309/3 hrsz.)

ák a módosítási szándékot, kérjük a képviseló-testülettel jóváhagyatni.

Következő megkereséskor kérjük nagyobb léptékben ábrázolni- olvashatatlan.,_--.-'-
Köu-+Mk'|

Köu
Lásd 1. és 3, pont, ha jól látjuk.
Következő megkereséskor kérjük nagyobb léptékben ábrázolni - olvashatatlan

18.753I44 hrsz. Mk --+Köu
Dokumentáció szerint Mk terület kerül átsorolásra, szabályozási terven a jelölés nem olvasható.
Településszerkezeti terv is módosítandó! Kérjük a szabályozási terv részleteket nagpbb léptékben
ábrázolni. Kérjük a területrendezési tervekkel való összhangot vizsgálni, a Btv. 4/B. § és 22l^. §
előírásait igazolni.

Az épített kórnyezet alakításárót és védelméról szóló 1997. évi LXXV|ll. törvény (a tov&biakban: Étv.;
B § (1) bekezdése szerint a településrendezési eszközöket a területfejlesztési tervekkelösszhangban,
az országos településfejlesztési és településrendezési szakmai elöírások figyelembevételével,
valamint a TFR rendelet 4 § (2) bekezdése alapján a területrendezési tervek rendelkezéseivel
összhangban kell elkészíteni,
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Nyilatkozunk arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni.

A véleményezési dokumentációt papír formátumban, és azok másolati PéldánYát elektronikus

adathordozón kérjük megküldeni székÉelyunt címére (7400 Kaposvár, Csokonai u. 3.).

keiur. kovetkeió megkereséskor a külterületi 
' 

részleteket nagyobb léPtékben ábrázolni,

olvashatatlanul apró, a CD-n történó nagyításkor elmosódik.

Felhívjuk a figyelmet a TFR rendelet 33. § (1) bekezdésére, m9!y szerint a telepÜlés_szerkezeti terv és

a nelyl építéli szabályzal készülhet egys)Órre, de a településszerkezeti terv elfogadásáról szÓlÓ

határózat'meg kell, hogy előzze a helyi építési szabályzat elfogadását.

Tájékoztatjuk, hogy az országos tetepülésrendezési és építési követelménYekről szőló 25311997,

(Xl1.20.) Korm. rendelet iolz. augusztus 6-án naialyos (a továbbiakban: régi OTÉK)

ielepulésrendezési tartalmi kovetelményeinek és jelmagyarázatának megfelelően elkészÍtett

településrendezési eszköz 20 1 B. december 3 1 -ig alkalmazható,

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a régi oTÉK alkalmazásánál a településrendezési eszkÖzÖk

elfogadásáról 2015. december 31-ig gondoskodni kell.

Az állami főépítész feladatát és hatáskörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokrÓlszőlÓ 28812010.

(Xll. 21.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdés 2. pontja, afőépítészitevékenységrőlszÓlÓ 190/2009. (lX,

is.) xoirn. rendelet 2 § (1ibe't<ezoese és 7. § h) pontja, illetékességéta főépítészi tevékenYségről

sróló Kor"rn. rendelet 2 § (2) bekezdése, valamint 2. melléklet 5, sora állaPÍtja meg.

Szakmai véleményünket a TFR rendelet 41. § elóírásai alapján adtuk.

Tisztelt polgármester Asszony megkeresés uo::' ,, egyps tervek, itletve Programok kórnYezeti

vizsgátatáróiszóló 2t2oo5. (l. 1i.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4 § (2) bekezdés alaPján arrÓl

is váeményt kér, hogy varháto-e jelentós környezeii hatás, szükség van-e környezeti vizsgálatra.

Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítész a R. elóírásainak megfeleló véleményét az épített kÖrnyezet

veáeherő kiterjőáően adja meg, mely előírásra figyelemmel megállapítható, hogy a tervezett

módosítások az épített körn/Ózet védelmét biziósítják, arra jelentős kÖrnyezeti hatáss_al

nincsenek. A kornyázeti vizsgálat szükségességének eldöntésében a környezet védelméért felelős

szervek véleményét irányadónak tekintjük.

Az állami főépítész hatáskörét a R. 4. § (2) bekezdés rendelkezése alapján a Rendelet 3. számú

melléklet ll. 2. b) pontja, illetékességatá iaepneszi tevékenységről szóló 19012009. (lX. 'l5.) Korm,

rendelet 2. § (2) bekezdése, valamint 2, melléklet 5. sora állapítja meg,

Kaposvár, 201 3. november 25.

Tisztelettel:

ifj. Horváth János
hivatalvezetó, állami fóépítész megbíz

főépítészi referens

Kaoiák:
@..cimrett
2. tervező: Város-Teampannon Kft. (Koszorú Lajos) 1053 Buciapest, Veres Pálné utca 7,

3. irattár
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Ferencry Gáborné
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TárgY: Lovas kÖzség telepíilésrendezósi eszközei módosításónak véleményezése - egyszerüsített eljárss

Tisztelt Polgármester Asszony!

Á telePÜlésfejlesztési koncepcióról, az integráIt te\epütésfejtesztési stratégíáróI és a településrendezési
eszkiizÖlrŐI, valamint egles telepütesrendezési sajátos jogintbméfiyeűől sz§lő 314li1í2. (;g. 8.)
Kormányrendela @IjR.) 41. § (2) betezdéselrek b) pontja gs q. sáffii Úeiléklete alapjárr, tárg},ltigyben az
alábbi kömyezetvédelni, természetvédelmi és víaigTi szempontu véleményt adom:

Az Ö*ományzat jelen módosítási szánd,éka a megkűdött 2013. októberi keltezésü vélernényezési iratanyag
és a 7612013. (D(.26.) Kt. határozat alapján t8 db önálló, nagyrészt belterüeti tele}lr.atár rerrdezéssel
kaPcsolatos módosítási szándélrra terjed ki. Tájékoáatorn, hog! a tervezési teriiletek a Felügyelőség
ha-Üározatával kijelÖlt iizemelő vagy távlati, illetve előzetesen teúiarot ivóvízbázis védőövezetét, Ő*"ago,
jeleíúőségű védett természeti terül§tet nern érirrtenek.

l 14. sámú módosítás:

A módosítás a Csárda utca szabalyozásáútoz kapcsolódva, a 623121 helyrajzi számrl rÓu_letti
kÖzlekedési tenilet övezetéböl 2 méXér széles (és mintegy 34 méter hossá) ierüetnek a szomszfios
038/i3 helyrajzi számú (Ie-2 övezet) ingatlan teríiletéhez csatolásának biztositására teíjod ki.
Tájékoáatom, hogy a 038/13 helyrajá számú ingatlan az európai közösségi jetenaőségű
természenédelmi rendeltetésű terÜÍeteWul érinteu fiildr,észletekrőI szarc u/z010. (V. ir.; r"lÖa
rendelet alaPján a Balatonfiiredi-erdő elnevezésű, HUBF 20034 teriil€tkó&t kiemelt jeíentőségú
természet-megőrzési tertilet része; a Natura 2000 vedsttség a majdani földhivatali telekda]átási e§áás
során ígl az újonrran hozzácsatolt teniletre is ki fog tededni.

r 18. sámú módosítás:

A753lM helYrajá,számű,692 m2 terűetü ingatlan jelenleg kertes mezőgazdasági övezetbe sorolt, így a
Balaton KÍemelt ÜdÜŐkÖrzet Terűetrsndeze§i Terverrek llfogadásárells a Biatoni Tertilefuendezési
SzabálYzat megállapításárÓl szóló 2000, éü CXIL törveny (továbbiakban: Btv.) előírásai alapjan nem
€PÍÜető be. A módosítassal az ingatlan rÖu-letti köziekedési terüetbe keriil átsorolásra, a szónrszédos
terÜeteken elhelyezkedő t9mető parkolasi problémainak megoldására. Az ingatlaíron a megkiildött
parkolási vázfat szerint 25 db parkolóhely keriil kialakításra.

Afelszín alatti vizek védelmérőI szóló 21912004. (VII, 21.) Korrrrrányrendelet 10. § (1) bekezdésének a)
Pontja szerÍnt szennyezÁ anyagok feiszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vag!
korlátoásara, a felszín a]atti vizek jó minőségi állapotának biáosítása érdekében tevéÉeirység végzéi|
során szeruryezÖ anyag, illetve lebornlása esetén ilyen arryagok keletkezéséhez vezető-anyagok
basználata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelóző intézkedéssel, és _ az elrgedélyóáető
közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.

Kérj iik, hop váIasapkbün hivat*auaaak az i*tatószlímunkra !
Telefon: (22) 514_300
Telefax: Q2} 313-564 Levélcín: 8002 SzékesfebérvárPf.: 137
Honlap : lrtE://kdtktvf,zoldhatosa g,hu §zerda; 8§O_tz!q és t3@* 1ó 9S

pentek 8S_ tz00
Kedd, Csütörtökl Nincs ügyfélfogrdás!

c:\dacumen§ aad settÍngs\Áorvathlaldo]wmentumoklkorvó& laszló\rendezési tprvek\2lI j\összewnt\24602-ti 
_lovu egtszeüsíutilo7"

.. Ugyfélszolgálafi {22} §14-310
Ugyfélfogadá§i idő: Hér§§: 830- 129a

Mellékla; -

Üsyiratszár!úk : 21 8 -2a l 20 13.
Ügyinté"őitiktríerr-



2

A Btv. 4iC. § b) pontja szerint 20 szernélygépkocsi befogadókepességűnél naryobb gÉpkocsiparkolÓk

feliiletéről az összegyűjtött csapadélrvizeket csak olajfogón átvezetve lehet a csapadékvíz-csatornába
bekötni, és a parkolókban összefolyó csapadékvíz zöldfelti]etreuemvezethető.

Előzőek alapjárr, a fe]sán alatti vize§ illotve a szomszédas 753/2O helyrajzi sámrl ingatlanon lóvÖ

v{zműtelep védelme srdekében kéreq az lnqatlan§a vonntkozó övezeti elöííásoknál_a víuzíró

Lrlil<olat és gz olgif$gó rnűtúrgv alk4§Lazásának köteleztttsi8ét is szerenelí€úi"

Tájékoáatom, ho§ a benyújtott terv az ewes tervek, illetve program.ok kömyezeti vizsgólatáróí szÓlÓ

2l2a05. (L11.) Kormfuryrendelet (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik. A Rendelet 1. § (3)

bekezdése szednt, a telepüés egy részére készüő szabályozási tervnél, illstve helyi fuítési szabályzatnál a

várható kömyezeti hatás jelentöségének eseti meghatározása alapján dönÜető el a környezeti vizsgálat

sziikségessége. A benyújtott vélernényezési iratanyag alapjár, a módosítrások volumenére tekintettel

l §eiüwelősée részeről a körnvezeti vizsgaiati eljáías lefplvtatá§&. kömvezeü értékelés elkészÍtését nqg
tertom i"t*segesnsk, felbívom azonban a figyelmet az Ónkonnányzat Rendelet szerinü, nyilvánosságot

érintő táj ékoáatasi kötelezettségére,

Egyebekben Lovns község telepiilésrendezési eszközeinek tárgyi módosítását környezetvódelmt
vi"vooet*i vnlamint tíj- és természetvédelmi szempontból a vcnntkozó hatilyos jogszabÍIyi előírísok
betartása mellett a képviselőtestillet részére elfogadásra javaslom. Az EljR. 43. § (2) bekezdésenek

megfelelően kérem, hogy a telepiilésreirdezési eszköáket elfogadásukat követően szíveskedjen

6g5t példanyban (CD_lemezen) megktildeni, v&§} tájékoztatni az eiektronikus rlton hjtelesített

dokumentumok elérhetőségétől.

Székesfehérváf, 201 3. nove.lrrber J-§-, , J :',i}:ijr1,:il

&.Zay Andrea
igazgató megbíeisából

:,.
\.]

környezetgazdáikodási osztril}ruezető 
r,*

Kapjak:
1. Címzett + e-mail: _q"!.k_§m§iyg$&)l§y§§.ku
2. hattár
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Nemzeti Környezetügyi Intézet
Közép- dunántúli Kirendeltsége

8000 Székesfelrérvár, Balatoni út 6, - postacitn: 8001 Székesfchórvár, Pt: 64
Teiefon: 2?1315-370 Fax: 221313-27 5

2013 N01l ? í

Ügyiratszánr: NeKi-1311-4l20I3 Lovas közsóg terülstóf érintő
zósi eszközök módosításával

Talgy;

Hiv. szárn:

Irányítás:

TelepüIésrende-
kapcsolatos véle-

Előadó: szikra kata]in
KéilKeEIrn, Tóth Gábcrrnó

Lovas Község Onkornrányzat
Ferenczy Gáborné polgármester
8228. Lovas
Fö u, 8.

T, Círn 218-20/2013. Ált. iktatószárnú ievelében értesítette Kirendeltségünket a Lovas község ;Gpü-
lésrendezési tervónek 18 rósáeniletóre vonatkozó módosításáról, kérve vélenrényünket, A rnegkere-
séshez mellékelte a Város-Tearnparulon Kff. (1053 Budapest, Veres Pálné utca 7 ,} által kószített terv-
dokumentációt.

Jelen terv a valós állapcrtrrak nlegí'eleló rajzi korrekciókat tartalnrazza.

A 914i201,2. {XI._§,)§ornn. rendelet 41. § {3i nantiában foglalt lehetőségeel élvgtárgyi iig§yel
&apcsolatban az alábbiakat nyíIatkozzuk:
A dokumentációban foglaltakkal illetve a Településrendezési eszközök módosításával kapcsolat-
ban nem emelünk kifogást.
§zékesíbhérvár, 20] 3. novenrber 2 1 ,

Kapják:
Círn (onkormarryzat@lo va s, hu)
Elöadó
Iratlár+ CD melléklet
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Közép -dun ántúli Vízü gyi lgazgatőság
VESZPREMI SZAKASZMERNOKSEGE

tOíJ t{Oy ,5.

Veszprémo Arany János utca 23.
Levélcím: 8201 Veszprémo Pf. 59.

uÁr l0029008-017I204I
Tel.: +36 (88) 782-970 * Fax: +36 (88) 782-97l * E-!rr44: veszpre*@kdtui,

Ügyiratszám: Vesz-0200-0002l20l3
Előadó Réthalmi Tibor.,.-''*""
. .,,_ J;.,.,, ,. ;*"}5 ie\Éi.ll;ii4§lr,.,,.r',', 1,;...

..: -^i:!j r,'r.+l!'

: 
| 
.t-.ta lY,u'l,r

Lovas község településrendezési
eszközök módosítása, véleménye-

\2.18-2012013 >

nanxmtrróth Gáborné

Térgy:

Hiv. szám:

Előadójuk:
Melléklet:

Lovas Község Onkormányzata

8228 Lovas
Fő u. 8.

Lovas község településrendezési eszközeinek ahivatkozási számú ügyiratukban részletezett módo-
sításaival kapcsolatban a Közép-dunántúli Vízügyi lgazgatőság részétől észrevételt nem teszünk.
Az e|járás további szakaszaiban nem kívánunk részt venni.

Veszprém, 201,3. november 13.

f l'"! t q t- t /"-L\ ,J-;,"U,r_., l li r 5.. lo,.; Í?

l
r]x i{t#* _!..r, ,l ; ,J *l ,{

, t1 *&'(.-, _l 1.1 }., :, I/ *\ - '1y _

-' ** l .I-Lp 
{_J,_j C d,.t_,-Tá"i i,

i1 -{,. 
,,, 

",4\§. rÁ. l

,§ **.rC>py"r;r4
",_u,,n.i; €,,fi' rr .*"l
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VnszpnÉm M.Ecvrt
Kon&tÁi\iy}"{lvATAL

NÉpBcBszspcücyt SzarucezcarÁst szERvE

Cjl_Jl-J*n-- t\.<:=,

Tárgy: Lovas község Településrendezósi

eSz ódosítása

Hiv. szán(2 l}-2012013,Ált.-' :

2015 NOV ? l.

Ügyiratszám: VER/092/00539-4/201 3.

Ügyintéző: Uhrin Csaba

Tel efon : 88 l 424866 l 1 21

Községi Önkormányzat
Lovas

Ferenczy Gáborné
polgármester

Lovas
Fő u, 8.

8228

1 ir) J,l ,-
; fiiYl'-\ 'l; , :

i

{1\&/AtÍ-

,éi *huél kieh: ]

o&r \t.({. )JF-,
:

& ,:--:r,r. ,
,!,;;-',,,,H ,.,-

Tisztelt PoIgármester Asszony!

A Lovas község Településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán megküldött

dokumentációban foglaltak közegészségügyi érdeket nem sértenek.

Az eljárásban jelenleg hatályos a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejleszíésl
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési saláíos
jogintézményekről szóló 314/2a12, (Xl, 8,) Korm. rendelet előírásaira íigyelemmel az adott területekre
vónatkozó közegészségügyi követelnnényeket meghatározó ágazati jogszabály hiányában
érdemi szakmai véleményt nem á!l módunkban adnl, az eljárás további szakaszában nem kívánunk

részt venni,

Veszprém, 20'13. november 19.

82ű$ V*l*z{sr,*r*, J*z**í Atti|* ts. ::3*.

T *l*t*n,, *&l 4?_4..&nő Y ax,. l}*l 42*-484 *-matl !*kryr 9ry*W-\4r.artq *|:f;

Tisztelettel:
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ü 1lüti
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VlSzi.iiÉi,r fu4lCY[i
iiüliNi,\ l.i \, í I ] 1ul\i-,^,, L

ügyszám:
Ügyintéző:
'íelefon;

VE/UTII 1 13/1l2ü13

Hoionics Renáta

881567-860 ,j25 
nr"eiie x

Tárgy: Lsrlas telepúlés rendezósi tervi

nródosiiása - €gy§zerű§ltett eJjárás

i-iir,. szánr: 2l8-:0l2ü13. Ált,

1-ovas Község Ön kornrányzat Poigárrnestele

l_EvFt
l:ő u. B,

ll228

Trs;telt Poigártnesi*r Asszony1

lr hivatkozott szárnú ieve]ükben összevont állásfogialási kértek településük egy részének rendezési tervi

rlódosításával kapcsolatosan. Összevont véleményünkei vatamint a közlekedési hatóság haiáskörét

é rintő, jogszabá|yokon és műszaki elóirásokon alapuló közlekedési szakmai követelményekkel

kapcsolatos állásfoglalásomat az alábhiak szerjni adom meg:

P. hatóságunknak eijuttatott a Város-Teampanlcn Kfi 20,13 októbereben készített {közlekedóstervezö

]- eckenast Judit Kl d,1 01"5795) ilokumentációt e]ojvasva a ieiepüies rendezési tervébe n történt

nródositást elfogadorn, illetve egyes részeji továbbdolgozásra javaslom a következők szerint:

Ellqqadéste jq .asjofi az aiábtli rnodosiiasokai:

- TeJepúlésszerkezet] terv modosítása

1 (Koves kcz1

*- 3. (Vói,csniarty uica)

-* 4. (Aran! Jan95 xi661

- 7 (753115 hrsz)

- B. {Csárda litca}

--9 (PityOka.;lca;

10. (Nevieielt uica}



1l,].

,-- 11 (733l17 hrsz)

r2 (C20]6 hlsz)

-, 14 (03Bi 13 nrsz)

*- i6. (753l9 hrsz)

17 (Ciffn:91,1 Lt1

-- 18 i753,/44 nrsz)

A,2,5.,1315.számúnrodositásokaiiováObdqlq9áa§i-aéskÖ:lekedest]jzton§ágiszemporrtbÖi

i-t§.q$pié§Ja!é€É .rL*_..a l le]eti oidaia íeloii

\2'sz.mÓdositásnálakülterületjcsai|akozásnen]láthaiÓ;'i97erirttettingailank
rtterület vékony keskeny sávDi ilutat, anttak fulkciója helyrajzi §zárla lteil istnert,

'\z5szmodosÍtásnála'112hisz-uinÜatlankéiirányuforgaiornlevezetésétkéremminta
l<eresztszeivénnyel befi]ut.ini a,,,e3y Kérerii ir kö;jek*űési íeiüle|ei nÖvelni a tervezett zÖld rovására'

'\13.sz'mÓdosÍtásnáiúgyszinikérentazír,rbenaKetirányúbiztonságoskÖzlekedésinemutatni
,\15sz'mÓdosíiásnáiamÓdosÍiásiigenvialeíítakszerintxórenrvághezvinni{nreglegyezném'hogya

iérkép méretaránya végeti az adcit ingatlankeresése a bevágott rajzrészleten nonyolult),

l{érem, irogy a továbbdotgozásra javas<rlt anyagok nregkii|desónél a kÖaiekedéstervező aláÍrást

rnutassák be, mivel a hivatkazgtt szánr* dr:kumentáció nem tartalntaz egy ter+ezői aláírást seml

l:elhívom a íigyeimet hogy utat rnegszúirteini {inqatlalr-nyilvánia.iásban a művelési ágát megváltoztatni)

r;sakhaÍÓságomengerJátyévellehetakÖzúiikŐztekedésrŐlszÓio198B.eviltv29§-aalapján'

l:elhivom a figyeimet arr8, hogy a kczúti könlekedésről szólÓ 1988. évi l" tv végrehajtási

tendeletének s § i8} bekezdése *eerint a közúthaióxat íejiesztési tervéi ÖÍévenként felÜl keii

trizsgálni, és szükség szerint rnóciasitani keil,

l(érem.hogyatestületáttaijováhagvcttrencjczésitervlpétdányáiazl§97'áviLXXV11I.tv9§{9)
Lrekezdése alapján rászünkte is szíveskedjenei.; megkuideni 9.1*ei<§o*n:isus-Íqrmában 

(Pdf klierjesziéssel)

r r i< ü z] e F, e d e o r s ia k á Q 
j a }áa|É§l!Lllu_{ gle 9 9z*9_i_9§_\,!§

l:rintett államigazgatási szer,lkónt vegleges szakági ,",é!enrán'emei e teJePÜlésfejleszlési koncePciÓrol'

é\z integrált településfe;lesziési sirategiároi és a ielePu]Ósren'lezési eszkÖzÖkr"Öl' riaiamint eg-Ve§

t:lepülósrenclezásl sajáios jogintézn:enYekről szóló 314l2ai2' (Xi B i Kornr' rende]et 9 rneliéklet '11'

trrontja alapján, az útügyi erdei<ek és a ktizuii köz-lekedés biztrrnsagt krlvetelmértyeinek é;'vényre juttatása

eli.dekében adtam meg A vélernény megarJas;: so,.an a íöi,árcsr és i-negYei kormánYhivatalokrÓi szóic

i_r, .]i,,,:1:j,ri'i: ],:.':]i],1')i|):l] i"]'i1'],]:1:]]'r|i]n,:
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ZBBI2010. (Xlt.21 ) Kormány rendelet 1.§ {1)bekezdésében megjelÖ]t illetékességi terÚletemen jártam

al.

',/eszprém, 2013. noventber 20.

,{ Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési Fetügyelőségének igazgatója, BÓdis Zoltán

irevében és megbízásából eljárva:

H*lonics Renáta

osztályvezeiő

t(ap]éK

1, Cimzeit

2. lrattár



i{CIV 2 ü
l
t

\
J

VrszpnÉv Mrcvet
KORMÁNYH IVATAL

VrszpnÉvtt ]ÁnÁst H tvRre.l

JÁnesr ÉpÍrÉsÜcyt És oRÖKsÉcvÉorur,tt HtvRrnu.

VE-O9D/EOHtO1839-4t2O13 Tárgy: Lovas község Településrendezési
Szvath Márton/Pordán Boglárka Eszközeinek módosítása előzetes

,a '"',Lt , :

J l I :'hhl l_r i ,/ nLl
h\ l', ,* 1 '/1!lC-'h,

,',";:q,'rl]'i_í, ) J' ':'- l !Ll

,,, iil' iii

Ugyiratszám:
Ügyintézó:
Elérhetőség: 88/ 579-557 tájékoztatási szakasz

Ku ltu rál i s örőkségvédel mi vél e mé ny
Ugyintézőjük: _]otreábomgHiv,szám: ( 218-2012013. Alt.

Lovas község Onkormányzata
Ferenczy Gáborné Polgármester részére

Lovas.
Fó u. 8,
8228

Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönettel megkaptuk Lovas község Teiepülésrendezési Eszközeinek módosításával
ka pcsolatba n kü ldött el őzetes tájékoztatási ké rel m üket.
A teiepüiésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiárÓl és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes telepúlésrendezési sajátos jogintézményekről szÓló
314l2o12. (X|.8.) Korm. rendelet 37.§ alapján aza|ábbi örökségvédelmivéleményt adom:

Megállapítottam, hogy a módosítási szándékkal érintett területeken nyilvántartott vagy védett
örökségi elem nem található, ezérlajavaslat közvetlen örökségvédelmi érdeket nem érint.

A tervezet elfogadása ellen kifogást nem emelünk,

Tájékoztatom, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001, évi LXIV. törvény 39.§. (2)

bekezdés a védetté nyilvánított műemlék a kormányrendeletben meghatározott kÖrnyezete
múemléki környezetnek minósül. A (3) bekezdés, ha a helyi építési szabályzattal érintett
(továbbiakban: HÉsZ) terület utóbb válik műemléki jelentóségű területté vagy műemléki

környezetté, úgy a védettséget kihirdető miniszteri rendelet hatálybalépésétől számított 6 hÓnapon
belüÍ a he|yi építési szabályzatban a védettség tartalmának megfeleló változtatásokat át kell

vezetni,
Fenti előírásoknak megfele|ően gondoskodni kell, valamint a HESZ-ben a műemléki
környezeteknek a szabályozásáról úgy kell rendelkezni, hogy a régészeti örökség és a műemléki
érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 39312012. (Xll. 20.) Korm. rendelet 3. mellék|et
B. 1. pontja szerinti követelmények vizsgálhatóak legyenek."

A további településrendezési eljárásokban részt kívánok venni,

Veszprém, 2013. november 20.

Dencs
hivata

8200 Veszprém, Radnótitér 2/B, Levélcím: 8210 Veszprém, Pf.: 1000

Telefon: 88i579-555, fax: 88/559-579 e-mail: epitesugy@veszprem.vemkh.gov.hu
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Erről értesül:
1. Lovas község Önkormányzata 8228 Lovas Fő u.8.

2. lrattár

8200 Veszprém, Radnóti tér 2lB- Levélcím: B210 Veszprém, Pf.: 1000
Telefon: 88/579-555, fax: 88/559-579 e-mail: epitesugy@Veszprem.Vemkh.gov.hu
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VESZPRÉM MEGYE| KORMÁNYH|VATAL
FÖLDHlVATALA

Ügyiratszám : 1 0,17 41412013.
Ügyintéző: Tóth Katalin

Tárgy: Lovas község területét
érintő Településrendezési
e szközö k m ód os ít9sa----;---.*
Ügyiratsz ámuu{zn-2l12013.Alt. )

Lovas Község Önkormányzata
Fere nczy Gáborné Pol gármester Asszony részére

Lovas
Fő u.8.
8228

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a 2l8-209t2013.Ált. számú kérelmére a Veszprém Megyei
Kormányh ivatal Fö ld h ivatala az alábbi tájékoztatást adja :

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 25311997,
(Xll. 20,) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a

véleményezési eljárásban a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala a
termőföld védelmével kapcsolatosan vesz részt.

Lovas község településrendezési terveinek módosítása tárgyában megküldött
egyeztetési tervdokumentációt a hatáskörébe tartozó szempontra - a termóföld
védelméről szóló 2007, CXX|X törvény (továbbiakban: Tfvt.) értelmében a
termőföld mennyiségi védelmére figyelemmel megvizsgáltuk és
megállapítottuk, hogy a tervezett tartalmaz olyan ingatlanokat melyek
termöföldről szóló 1994, évi LV. törvény 3,§ a) pontja alapján termóföldnek
tekinthetők.

Amennyiben az utak kiszabályozása esetében a területhasználat termőföld
igénybevételével történik úgy a Tfvt. elóírásait kellfigyelembe venni,

A termőfóld időleges vagy végleges felhasználása előtt a más célú hasznosítás
engedélyezését, Tfvt. 9. § (1) bekezdése szerint meg kell kérni az illetékes
(foldhivatal) ingatlanügyi hatóságtól, A Tfut,11. § (1) bekezdése szerint,
termőfóldet más célra csak kivételesen - elsősorban a gyengébb minőségű
termőföld igénybevételével - lehet felhasználni. A (2) bekezdésben foglaltak
szerint, az átlagosnál jobb minőségű termőföldet más célra hasznosítani csak
idólegesen, illetőleg helyhez kötött igénybevétel céljából lehet.

8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9.

Telefon : 88/577-0 1 0, F ax: 88l 57 7 -022, e-mail: veszprem m@takarnet, hu
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A (3) bekezdés alapján, a (2) bekezdés alkalmazása szempontjából helyhez
köt'öit igénybevételnek kell tekinteni különösen a meglévő létesítménY

bóvítéséi, kozlekedési és közmű kapcsolatainak kiépítését, valamint a

bányaüzemet és az egyéb természeti kincsek kitermeléséhez szÜkséges
téteóitményt is. Ugyaneán jogszabályi rendelkezés (4) bekezdése pedig

kimondja,- trogy áz igénybávételt ai indokott szükségletnek megfeleló
legkisebb terütetre kell korlátozni.

Kérem, hogy a településrendezési tervek módosítása során a fent hivatkozott

;ogszauályi- rendelí<ezések figyelembevételével járjanak el a termőföld

megóvása érdekében

A településrendezési eszközök módosítása ellen kifogást nem emelünk.

A településrendezési terv további módosításának egyeztetési eljárásában a

fentiek miatt a Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala részt kíván venni,

A későbbiekben elfogadott tervdokumentáció egy példányát 
. 
az épített

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXV|ll. tÖrvénY 9. § (8)

bekezdésében foglaltak értelmében szíveskedjenek a Veszprém Megyei

Kormányhivatat Földhivatala címére megküldeni,

Veszprém ,2013. november 11,

Tisztelettel
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VrszpnÉM MEGyEI
KORMÁNYHIVATAL

EnpÉszErl lGAZGATósÁc,q.
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Ügyiratszám: VE-G-001 /06206,212013,

Ügyintéző: Kapcsándi János
Telefon:88l576-005

Lovas Község Önkormányzata
8228 Lovas
Fő u. 8.

Tárgy: Lovas község településrendezési eszközeinek

mód os i tás á n a lryéleményeaé se

Hiu. széld2l8-20l2013 Alt.,
Mellékle\

,F tl tl .2§
Tisztelt Cím!

Az igazgatóságomhoz véleményezésre megküldött Lovas község településrendezési es.zkÖzeinek teruezett

móoösitásat átiizsgáltam. A tervózett változtáások nem érintenek erdőtervezett terÜletet, valamint azerdőről, az

erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXV|l. tÖrvény (Evt.) hatálYa alá eső objektumot,

Ezért hatáskör hiányában Lovas község településszerkezeti tervének módosításában megfogalmazottak

ellen kifogást nem ernelek,hozzámegjegyzést nem fűzök,

Hatáskörömet a íővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelÖléséről

,.olo szglzo1cj, (Xl|.27,) Korri. rendelet (nend,) 12, § (4) g) pontja, az épített kÖrnyezet alakításárÓl és

uéo.1*era szóló' 1997. ávi LXXVlll. Törvény (Eiv) 9. 
-§-a, 

és az országos teiepÜiésrendezési és éPitési

kóvetelményekről szóló 253tlg97, (Xll. 20.) Korm. Rendelet (oTEK) 5. §_a biztosítja.

llletékességemet a Rend. 2,§ (3) bekezdése állapítja meg,

Veszprém, 201 3. 1 1 , 1 9.

Tisztelettel: /L, dr, 
(

Major László
igazgató

Kapiák:

,,fl cimzet,
2, lrattár

; BTel,: +36-88/576-000

Fax: +36-88 l428-111; honlap: www.vpmkh,hu, e-mail: veszprem-erdeszet@nebih,qov,hu
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NövÉNv- És Tar.e"rvÉDELMI IcazcerósÁce

Ügyiratszám: VE-F-001/a1505-412013, Tárgy:
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Lovas Község
telepü lésrendezési eszközeinek
módosítása
Eqyszerűsített eljárás

218-20l2a13)

, ;' :' 
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Ügyintéző:
Telefon:

RábaiAndrea
06 88/550-000

Hiv. szám:
Melléklet:

Ferenczy Gáborné
Lovas Község Polgármestere

Lovas
Fő u. 8.

8228

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi lgazgatósága - mint

elsőfokú talajvédelmi hatóság - Lovas Község Önkormányzat Polgármesterének 2/8-

20t2013, számú megkeresésére - Lovas Község településrendezési eszközeinek

módosítása tárgyában, kiadja az alábbi

TALAJVÉDELMI szAKtlATÓsÁc l vÉlemÉruv_t.

A talajvédelmi hatóság Lovas Község településrendezési eszközeinek módosításával

kapcsolatban az alábbiakra hívja fel a figyelmet:
r fi termőföldön tervezett beruházások esetén a humuszos termőréteg

megmentéséről és további hasznosításának módjáról rendelkezni kell.

r ff beruházásokkal szomszédos mezőgazdasági területek további

meg közel íthetőségét, m űvel hetőségét biztosítan i kel l.

. A tervezett beruházásoknak a szomszédos mezőgazdasági területek termőtalajára

gyakorolt várható hatásait meg kell vizsgálni.

A településrendezési eszközök további véleményezési eljárásában, amennyiben az

termőföldet érint, a talajvédelmi hatóság részt kíván venni, a dokumentációt CD

adathordozón is tudja fogadni.

8200 Veszprém, József Attila u. 36.; Levélcím:8210 Veszprém Pf.:,l001
Telefon: 06 88/550-000, Fax: 06 88/326-415, e-mail: veszprem-nti@nebih.gov,hu
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lgazgatóságunkat Lovas Község Polgármestere kereste ffieg, hogy Lovas Község

településrendezési eszközei nek módosítását vélemény ezze.

A megkereséshez csatolt dokumentáció alapján, a Településszerkezeti Tervet a

talajvédelmi hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint véleményezte.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőfóld védelméről szóló 2007. év CXXIX. tv. 32.§

(1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási

szerveinek kijelöléséről szóló 32812010. (Xll, 27,) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.

rendelet) 17. § (1) bekezdése, valamint a 31412012. (X1.8.) Korm. rendelet 41. §. (3)

bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 2,§ (1) bekezdése, valamint a Ket.21, § (1)

bekezdése állapítja meg.

Veszprém ,2013, november 18,

Óry Arnold igazgató megbízásából:

dq.U
RábaiAndrea

mifelügyelő

Kaoiák:

Címzett

2. lrattár
",i]'!. l'

,-e§f,

r*

8200 Veszpiém, József Attila u. 36.; Levélcím: 8210 Veszprém pf.:1001

Telefon: 06 88/b50_000, Fax: 06 88/326_4í5, e_mail: veszprem-nti@nebih.qov,hu
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I. száműpéldány

Lovas Község Polgármesteri Hivatala

8228 Lovas
Fő u. 8.

Tárgy: Lovas község településrendezési eszközeinek 18. ponton történő
módosítása

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem Önöket, hogy atárgyi dokumentáciőtmegvizsgáltattam és

azz al kap c so 1 atb an az a|íhbt ál l ás fo gl al ást adom :

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

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesáési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 3I4|Z0I2. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 17 . pontjában megjelölt áIlamigazgatási szerv adtam ki, figyelemme| az épített
környezet alakttásáről és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjara.

Budapest, 2013. november 8.

P.H.
Tisztelettel:

Dr. Gulyás András mérnök ezredes
HM Hatósági Hivatal főigazgatő

nevében és megbízásából

,1 r
l[r-L \_\t Lr

Tölgyesi J ózs$ alezredes
honvédelmi ható sági igazgatő

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ugyintéző (tel/fax): Acs Piroskavezet&tanácsos (tel
Kapják: 1, sz. pld.: Címzett

2. sz. pld.: Iraítár

+3 6 (1) 237 -5 543 ; HM 022-2 5 -48 1 ; fax : +3 6 (1) 231 - 5 5 5'7)



vBK72618-212013.
úgy intéző : Horváth Attila
E:+36 88 576 634
E: +36 88 576 644
E-mail: attila horvath@mbíh.hu
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MAGYAR nÁtwÁszlrt És rÖr,nTANI HIVATAL
VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG
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Tárgy: Lovas renb.zésl
hivatkozás i szátÁ 2 l 8 -20 l 20 I 3

Lovas Község Önkormányzat

8228 Lovas
Fő u. 8.

A Veszprémi Bányakapitányság (továbbiakban: Bányakapitányság) tárgyi terwel kapcsolatos
vélemény megkeresésükre közli, hogy a Bányakapitányság a településrendezési tervnek a
szakterületébe tartoző kérdései tekintetében nem érintett, javaslatot nem tesz, kifogást nem
emel a terwel szemben.

A Bányakapitányság a terr,.vel kapcsolatos további eljárásban nem kíván részt venni.

Veszprém, 2013, november 5.

ányakapitány nevében

,/'---_
Horváth Attila

|elügyeleti Főmérnök

Kapják:
1. Címzett (tértivevénnyel)
2. Irattár.

8200 Veszprém, Budapest u. 2.
X: 8210 Veszprém, Pf.: 1098

8: (06-88) 576 630
E: (06-88) 576 644

e-mail: vbk@mbíh.hu
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9400 Sopron, Kossuth Lajos utca 26,. Ler,élcím:9401 Soproll, P[ 123
Telefon: (+36 99) 5]B 500.Fax: (+36 99) 5-]8 51B

E-mai|: info@nmhh,hu . Web: wwl"l,nmhh.hun-nhh )[Tá;Il# i,?iá;iá

Soproni hatósági iroda
l Katószám: CS/ 65252-2/ 20 t3.
Tárgy: Véleményezés
ÜEyintéző: Ágfatviné Bakó Hajnalka
E-mail cím: agfalvine@nmh h.hu

niv.szárr{ z/ 8-2o / 20 I3.Átt. )

Lovas Község Önkormányzata

Lovas
Fő u.8,

8228

Tisztelt Cím!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Lovas kÖzség terÜletét érintő
Telepü lésrendezési eszközök módosftását m egvizsgá lta.

A módosítás a Nemzeti Média- és Híi,közlési Hatóság hatáskörébe tartozó órdeket nem érint,

Felhívom a figyelmét, hory a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi mŰ-

szaki szakértői jogosultság szabályairól szóló \04/2006. (lV. 28.) Korm, rendelet 2. mellékletének ll. alcím 4.
pontjában meghatározott településrendezési hírközlési tervezői (betűjele: TH) jogosultsággal rendelkező és
névjegyzékbe vett tervező készítheti az elektronikus hírközlési fejezetet. llyen jogosultsággal rendelkező terve-
zőt a tervben nem találtam.

Tájékoztatom, hogy jogszabályi változás történt. 2OI3. október 3-án lépett hatályba az elektronikus hírközlési
építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlésí építményekkel kapcsolatos hatósá€i eljárásokrólszŐ-
ló I4/2ot3, (lX.25.) NMHH rendelet (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 4. melléklete tartalmazza atele-
pülésfejlesztési koncepcióhoz, a településszerkezeti tervhez, valamint a helyi építési szabályzathoz készÜlő
e le ktron i kus h írközl ési fejezet ta rta l má na k követel ményeit.

Fenti véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált te/epü/ésfejlesztési straté§iárólés a te/epü-

lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2072. (Xl.
8.) Korm, rendelet (a továbbiakban: Rende|et.) 41. § (2) b) pontjában meghatározottak szerint a Rendelet. 9.
melléklet 20. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság.

Sopron, 2013, november 20.

Tisztelettel:

,;:Í'
hatósági i

lnlarnal- &ii§űi},"é e"p méda
rviryl,]nrerneiho]:]ine.hu tW!\,,,n]ed]ata]l,,,en\1,]li]
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