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Zalaszabar Község településrendezési eszközeinek módosítása ügyében történt megkeresésére
hivatkozva a Zala Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az alábbi tájékoztatást adja.
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2020.

december

23-án

érkezett

fenti

számú

megkeresésére

hivatkozva,

Zalaszabar

településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatosan a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Kr.) 37. §-a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

I. A településrendezési eszközökre vonatkozó általános szabályok
1. Az önkormányzat településfejlesztési és településrendezési feladatainak ellátása, valamint
településrendezési eszközeinek és fejlesztési dokumentumainak megalkotása során kiemelt
figyelmet kell fordítani:
a. az épített környezet alakításárról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
(továbbiakban: Étv.),
b. a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény,
c. Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi
CXXXIX. tv. (továbbiakban: Matrt),
d. a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról
szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (továbbiakban: MVMr.),
a. a Kr., és
b. az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (továbbiakban: OTÉK)
vonatkozó előírásaira.
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2. Az önkormányzatnak az építésügyi feladatait az Étv. 6/A. § (3) bekezdése értelmében
önkormányzati főépítész közreműködésével kell ellátnia. A településrendezési dokumentumok
egyeztetése során a főépítész közreműködését igazolni szükséges.
3. A Kr. nagy hangsúlyt helyez a széles körű nyilvánosságra. A településrendezési eszközök
módosításának partnerségi egyeztetését a Kr. 29/A. §-ában és az önkormányzat partnerségi
egyeztetés szabályairól szóló rendeletében foglaltaknak megfelelően kell lefolytatni.
4. Tájékoztatom, hogy a Kr. 45. § (1) alapján a 2012. december 31-én hatályban lévő, valamint az
OTÉK

2012.

augusztus

6-án

hatályos

településrendezési

követelményeinek

és

jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz
2021. december 31-ig alkalmazható. A Kr. 45. § (2) alapján a 2012. december 31-én hatályban
lévő, továbbá a 2012. december 31-ét megelőzően hatályban lévő jogszabályok alapján
elfogadott településrendezési eszközök 2021. december 31-ig történő módosítása – az együtt
tervezendő terület esetét kivéve – a Kr. VI. fejezet eljárási szabályai szerint, az OTÉK 2012.
augusztus

6-án

hatályos

(továbbiakban:

régi

OTÉK)

településrendezési

tartalmi

követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazásával történhet.
5. A régi OTÉK 2. § (5)-(6) bekezdései alapján a településrendezési tervek jóváhagyandó,
valamint kötelező és egyéb alátámasztó szakági munkarészekből állnak. A településrendezési
eszközök módosítása során a régi OTÉK 3-4. §-aiban előírt tartalmi elemeket a módosítás
jellegének, a tervezési feladatnak megfelelő részletezettséggel kell kidolgozni. A kidolgozandó
tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg,
amely feljegyzést kérem önálló dokumentumként, a főépítész aláírásával ellátva a
tervdokumentációhoz mellékelni. Az egyes módosítási szándékok szükségességét kérem
részletesen megindokolni. A tervdokumentációban az egyes munkarészeket (alátámasztó
munkarészek, jóváhagyásra kerülő munkarészek) kérem jól elkülöníthetően dokumentálni.
6. A

kötelező

szakági

munkarészeket

az

építésügyi

és

az

építésüggyel

összefüggő

szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint
jogosultsággal rendelkező szakági településtervezőnek kell elkészítenie. Ugyanezen jogszabály
határozza meg a dokumentáció aláíró lapjára és a tervlapokra vonatkozó szabályokat.
7. A településrendezési eszközök készítéséhez szükséges térségi övezetek pontosított adatait a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről,

valamint

illeszkedésük,

kidolgozásuk,

egyeztetésük,

elfogadásuk

és

közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rend. alapján szükséges
beszerezni.
8. A településszerkezeti terv területrendezési tervekkel való összhangját térképi ábrázolással,
szövegesen és – ahol szükséges – számítással kérem igazolni.
9. Tájékoztatom, hogy a Matrt. 93. § (1) bekezdése alapján a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
településeinek hatályos településrendezési eszközeit 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni
és szükség esetén módosítani.
10. A településrendezési eszközökben a térségi övezetek lehatárolásainak módosítására a Matrt.
23. § (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kerülhet sor.
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11. Az Étv. 8. § (7) bekezdés szerint, ha a települési önkormányzat közigazgatási területén van
barnamezős terület, köteles az érintett települési önkormányzat a 2021. december 31-ig a
településrendezési

eszközében

a

barnamezős

területeket

lehatárolni,

továbbá

a

településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia felülvizsgálata során a
barnamezős területek fejlesztési és újrahasznosítási lehetőségeit meghatározni.
12. Új beépítésre szánt terület kijelölése esetén figyelembe kell venni a Matrt. 12-13. §-aiban és az
Étv. 7. § (3) b)-e) pontokban foglaltakat. Az Étv. 7. § (3) e) pontja alapján a települések
beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a
település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület. A Matrt 12. § (1) c)
pontja alapján új beépítésre szánt terület kijelölésére csak akkor kerülhet sor, ha a települési
térségben nincs a tervezett rendeltetésnek megfelelő beépítésre szánt területen beépítetlen
földrészlet, vagy az Étv. szerinti barnamezős terület.
13. A Matrt 12. § (3) bekezdése alapján új beépítésre szánt terület kijelölésével egyidejűleg a
területnövekmény legkevesebb 5%-ának megfelelő kiterjedésű, legalább 50%-ában az újonnan
kijelölt beépítésre szánt területtel kapcsolatban lévő zöldterületet, – gazdasági vagy különleges
terület kijelölése esetén zöldterületet vagy véderdőt – kell kijelölni.
14. Az Étv. 8. § (2a) bekezdés szerint új beépítésre szánt terület kijelölésére irányuló
településrendezési eszköz készítése vagy módosítása esetén az állami főépítész a záró
szakmai véleményezés során a településrendezési eszköz tervezetét véleményezésre megküldi
az országos főépítésznek.
15. Kérem, hogy vegyék figyelembe a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet vonatkozó előírásait, különösen
az önkormányzati rendelet bevezető részére tekintettel, ahol a megadott jogszabályi
hivatkozásokon túl a véleményezés megtörténtére is szükséges utalni. Az elfogadásra kerülő
munkarészek esetében a mellékletként történő hivatkozásra is ügyeljenek.
16. Kérem, hogy fordítsanak kiemelt figyelmet a településszerkezeti terv és a szabályozási terv
összhangjára.
17. Szükség esetén a település a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI.
törvény és a területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet szerint
területrendezési hatósági eljárást folytathat le.
18. A települési önkormányzat polgármestere vagy a településrendezési eszköz tervezője a
településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm.
rend. alapján településrendezési tervtanácsi véleményt kérhet a készülő településrendezési
eszközről a településrendezési eljárás véleményezési szakaszát megelőzően.

II. A módosítási pontokra vonatkozó előzetes észrevételek:
19. Az élménypark bővítésével kapcsolatban kérem, szíveskedjenek tisztázni a tervezési terület
hatályos állapotát, mivel a Nemzeti Jogszabálytár honlapján található hatályos helyi építési
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szabályzathoz mellékelt szabályozási terv eltér az előzetes tájékoztatóhoz mellékelt tervlapon
látható K-i övezeti lehatárolástól.
20. Az élménypark bővítésével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a tervezési területet többek között
érinti a Matrt. szerinti borszőlő termőhelyi kataszteri terület övezete, a kertes mezőgazdasági
terület övezete és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. A
tervezési terület részben sajátos területfelhasználású térségben, részben szőlő, gyümölcs és
kertművelésű

térségben

helyezkedik

el.

A

fent

említett

övezetekben

és

térségi

területfelhasználási kategóriákban a Matrt. vonatkozó előírásai szigorúan szabályozzák a
kijelölhető települési területfelhasználási egységeket, és korlátozzák a beépítésre szánt terület
kijelölését. A tervezett területfelhasználást és szabályozást kérem, szíveskedjenek a Matrt.
előírásainak megfelelően kialakítani.
21. A Matrt. 23. § (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközökben az egyes térségi
övezetek lehatárolásai az illetékes államigazgatási szervek egyetértése esetén változtathatók
meg.

III. Környezeti értékelés
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
(továbbiakban Kvr.) 4. § (2) alapján, figyelemmel a 3. melléklet II.2. b) pontjára a környezeti
értékeléssel kapcsolatban az alábbi véleményt adom:
A tervezési terület jelenleg részben különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi, részben
kertes mezőgazdasági területfelhasználásban van. A tervezett módosítás célja a meglévő
élménypark bővítése. A tervezett bővítés területe kertes mezőgazdasági terület, amelyen sűrű
beépítettség vagy intenzív területhasználat nem jellemező. Zalaszabar Község Képviselőtestületének a településkép védelméről szóló 11/2018 (XII.18.) önkormányzati rendeletének 1.
melléklete alapján a tervezési területen helyi védelem alatt álló épületek találhatóak, azonban a
tervezett változtatások ezeket hátrányosan nem befolyásolják: Hegyi kápolna (Kápolna utca,
1523/19. hrsz.); Baán pince. A tervezési területet érinti a tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezete és a tájképvédelmi terület övezete.
A fentiek alapján – a Kvr. 2. mellékletében foglalt szempontokat figyelembe véve – a tervezett
módosítások következtében várhatóan érintett terület értékes, mert a környezeti elemek,
rendszerek, illetve a kulturális örökség szempontjából különleges. Ugyanakkor az előzetes
tájékoztatásban ismertetett módosítások következtében az épített környezet védelmére
kiterjedően jelentős környezeti hatás nem várható. A terv alátámasztó munkarészéhez
környezeti értékelés elkészítését az épített örökség szempontjából nem tartom
szükségesnek. A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete és a
tájképvédelmi terület övezete érintettségére tekintettel az alátámasztó munkarészben kérem
részletesen vizsgálni a tervezett változtatások tájképre gyakorolt hatását és a térségi övezeti
előírásoknak való megfelelést.
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Tájékoztatom, hogy az egyeztetési eljárás további szakaszaiban is részt kívánok venni. A
véleményezési szakaszra a tervdokumentációt elektronikus úton kérem megküldeni.
A településrendezési eszközök egyeztetése során a Kr. 9. melléklet 3. sor C oszlop alapján
adatszolgáltatási feladat- és hatáskörrel nem rendelkezem.
Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, a Kvr. 3. melléklet II.2. b) pontja, valamint a
fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló
86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2021. január 11.

Tisztelettel
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Lengl Zoltán
állami főépítész
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Tisztelt Polgármester Úr!
Zalaszabar község településrendezési eszközeinek módosítása ügyében 2020. december 28-án
érkezett fenti tárgyú és hivatkozási számú megkeresésével kapcsolatosan az alábbi előzetes
véleményt, tájékoztatást adom:
A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához benyújtott, részletes indokolással
alátámasztott dokumentáció alapján Zalaszabar község településrendezési eszközeinek (Helyi Építési
Szabályzat, Szabályozási Terv) tervezett módosítása során a közegészségügyi érdekek szem előtt
tartásával az alábbi jogszabályok ügyre vonatkozó előírásait kell figyelembe venni:


az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.)
Kormányrendelet



a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi létesítmények
védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet



a

hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás

körébe

tartozó

hulladékkal

kapcsolatos

közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet


a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet



az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
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Tájékoztatom, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 37. § (4) bekezdés b) pont bc)
alpontjában foglaltak alapján – figyelemmel e rendelet 9. számú mellékletének 11. pontjában
foglaltakra – az eljárásban adatszolgáltatási kötelezettségünk nincs.
Tájékoztatom, hogy a Rendelet 37. § (4) bekezdés b) pont bb) alpontjában előírt kötelezettségnek
eleget téve a Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya az eljárás további
szakaszában részt kíván venni, a Rendelet 37. § (6) bekezdésében foglaltak alapján az eljárásban a
véleményezési anyagot elektronikus adathordozón kéri megküldeni.
Előzetes

véleményem

településfejlesztési

és

tájékoztatásom

stratégiáról

és

a

a

településfejlesztési

településrendezési

koncepcióról,

eszközökről,

az

integrált

valamint

egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 37. § (2)
bekezdés b) pontja - 9. számú melléklet 11. pont -, valamint az egészségügyi hatósági és igazgatási
tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti
hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 16. § (1)
bekezdés a) pontja, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerint
meghatározott illetékességi ok alapján került kiadásra.
Zalaegerszeg, elektronikus aláírás időbélyegzője szerint
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Dr. Károlyi Sylvia
főosztályvezető
megyei tisztifőorvos

Erről értesül:
1. Zalaszabar Község Önkormányzata elektronikusan, ZSZABARONK, KRID szám: 330947935
2. Irattár
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ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:

ZAT/ÚO/00014-1/2020.

Ügyintéző:

Simon László

Telefon:

92/795-094

Tárgy:
Hiv. szám:

Előzetes szakvélemény
településrendezési eszközök
módosításához
ZSZ/706-2/2020.

Zalaszabar Község Önkormányzata
Zalaszabar
Újtelep utca 1.
8743
Tisztelt Cím!
Zalaszabar Község

településrendezési eszközeinek módosításával

kapcsolatos megkeresését

köszönettel vettem. A kért szakvéleményt az alábbiakban azzal adom meg, hogy a részletek további
kidolgozásnál a következőkben felsoroltakat kérem a jóváhagyási folyamatnál figyelembe venni, illetve a
szerint eljárni:
A szabályozási terv készítése során, de részleteiben is ki kell dolgozni - a 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet, /OTÉK/ 3.§ (3.) bekezdés alapján - alátámasztó munkarészként az ÚT 2-1.218:2003. sz. alatt
kiadott „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei” és annak a „Tartalmi
követelmények”-re vonatkozó előírásait.
I. A nevezett szabályozás általános fejezete során, a közlekedési javaslat közúti munkarésze
különösen terjedjen ki a következőkre:
A közlekedési javaslat terjedjen ki a település közigazgatási határán belül a közutak helyének és
területének pontos kijelölésére és szabályozására. Törekedjen a település közúthálózatának hosszú távú
kialakítására, a védett övezeti és környezetvédelmi előírásokkal összhangban, a település történelmi
szerkezetének figyelembevételével, annak forgalmi méretezésére is.
Részeként meg kell tervezni a közúthálózat hierarchiáját. Az egyes utakat, a forgalmi vizsgálat alapján,
az útszakasz hálózatban betöltött szerepe, az igénybe-vehető terület szélessége és a környezet
terhelhetősége figyelembevételével osztályba kell sorolni. Az utak paramétereit úgy kell meghatározni,
hogy azok mindenképpen kielégítsék a szabványban foglaltakat.
Az új utak helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell tervezni, melynek során figyelembe kell
venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák,
rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, zöldsáv, forgalom elöl elzárt terület), a közművek elhelyezését a
vízelvezetés és az esetleg szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is vizsgálni kell.
A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetén is el kell végezni, melyeket magasabb
kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek az úton (új kerékpárút vagy kerékpársávok,
várakozósáv, párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése).
Az utak csomópontjainak helyigényét is biztosítani kell.
Az országos közutak menti területek esetleges belterületbe vonásának, vagy ezen utak mentén lévő
területek fejlesztésének tervezésekor figyelembe kell venni az utak védőtávolságát, távlati fejlesztési
igényének helyszükségletét, valamint az utak környezetre gyakorolt hatását (pl. zajhatás) is.
Biztosítani kell a rálátási háromszög helyigényét a biztonságos közlekedés érdekében.

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KÖZLEKEDÉSI ÉS ÚTÜGYI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/A.
Telefon: (36 92) 549-070 Fax: (36 92) 320-607 E-mail:utugyiosztaly@zala.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
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Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni
az e-UT 03.01.11. számú, Közutak tervezése (KTSZ) című Útügyi műszaki előírásban foglaltakat,
melyek kötelezőek.
Útügyi előírások :
1. új feltáró utak (lakóutcák, mezőgazdasági- és ipari feltáró utak, kiszolgáló utak) lehetőleg
meglévő útterületek –ingatlan nyilvántartásba lejegyzett helyi közút területen- legyenek
kialakítva,
2. a közúti csatlakozásokat lehetőleg merőlegesen kell a közúthoz csatlakoztatni,
3. a meglévő közúti kereszteződésekhez igazodni kell, és el kell kerülni az. un. „eltolt
kereszteződések” kialakítását azok balesetveszélyes volta miatt,
4. az új helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak legkisebb szélessége : 6,0 m.
lehet /kisebb szélességű út nem bonyolíthat le közforgalmat,
5. az újonnan kialakított útkereszteződéseknél a biztonságos „szabad csomóponti kilátás”
érdekében a szomszédos telkek sarkait le kell sarkítani,
II. A településrendezési eszközök közlekedési javaslatának tartalmi előírásai elégítsék ki a
következőket, illetve az alátámasztó munkarészként készülő közlekedési javaslat általános
felépítése a következő legyen:


Közlekedési vizsgálat



A település tágabb térsége közlekedési kapcsolatainak vizsgálata



A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata



A település forgalmi vizsgálata



Forgalmi tervezés



Közlekedésfejlesztési javaslat
o

Közlekedésfejlesztési javaslat szöveges tartalommal

o

A közlekedésfejlesztési javaslat rajzi munkarésszel

o

A közlekedésépítési területek lehatárolására szolgáló tervek

III. Egyéb vélemények javaslatok:
A tervezett utak esetében a fentieken túl szükségesnek tartjuk a környezetvédelmi vizsgálatot és a
közlekedési javaslatra vonatkozó környezetvédelmi vélemény beszerzését, amely bizonyíthatja az új
utak megvalósíthatóságát, vagy rosszabb esetben feltárhatja, hogy az adott helyen tervezett utat nem
lehet megépíteni.
Amennyiben szabályozási terv is készül az érintett területre, úgy a közlekedési munkarészt,
jogosultsággal bíró szaktervezővel kell elkészíttetni.
Az országos közutakat érintő egyéb kérdésekben javasoljuk a Magyar Közút NZRt-vel való egyeztetést
is.
A terv véleményezésében továbbiakban is részt kívánunk venni. A tervezés során a
hatóságunkkal való további egyeztetésre is mód van. A dokumentációt a továbbiakban CD-n (PDF
formátumban) szíveskedjenek megküldeni.
Tájékoztatom, hogy a vasútra és hajózásra vonatkozó kérdésekben, illetve az előbbiek érintettsége
esetén a közlekedésért felelős miniszter /Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő
utca 44-50.kell bevonni.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése valamint a
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közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése állapította meg.
Zalaegerszeg, 2021. január 4.
Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:
Tóth András
főosztályvezető

Értesül : (Hivatali kapuval és Email-ban!):
1. Zalaszabar

Község

Önkormányzata/

8743

Zalaszabar,

Újtelep

utca

1./

/onkormanyzat@zalaszabar.hu
2. Irattár (SL Zalaszabar telepulesrend eszk felulvizsg elozetes szakvel 14 1 2021 01 04.)
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Dátum:
2021.01.11.
Címzett
iktatószáma:
ZSZ/706-2/2020.
Címzett
ügyintézője:
Takács Ákos
Iktatószám:
0352-008/2021

Tárgy:
Zalaszabar
község
településrendezési
eszközeinek
módosítása; előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás kérés
Melléklet: -

Takács Ákos alpolgármester részére
Zalaszabar Község Önkormányzata
Zalaszabar
Újtelep utca 1.
8743

Ügyintéző:
Somogyi Katalin

Tisztelt Alpolgármester Úr!

Ügyintéző
elérhetősége:

A Nyugat-dunántúli vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság)
részéről, tárgyi ügyben az alábbi adatokat és tájékoztatást adjuk:

somogyi.katalin@nyu
duvizig.hu
+36 94 521 280

Nyilvántartásaink szerint Zalaszabar Község közigazgatási területe a
74/2014. (XII.23.) BM rendeletben felsorolt folyószakaszokhoz rendelt
nagyvízi mederrel nem érintett és belvízzel nem veszélyeztetett.
Zalaszabar község településrendezési eszközeinek módosítása ellen kifogást
nem emelünk.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
Törvény, és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete
értelmében, a továbbiakban is kérjük, hogy a község településrendezési
eszközeinek módosításakor - különösen, ha vízgazdálkodási kérdéseket is
érint - keressék meg Igazgatóságunkat.
Tájékoztatjuk T. Címzettet, hogy az eljárás során az Országos Vízügyi
Főigazgatóság képviseletében is eljárunk.

Tisztelettel

Dr. Engi Zsuzsanna
osztályvezető
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Iktatószám: BA/V/3032-2/2020
Ügyintéző: Kraft János
Telefon: +36-72-795-297
Mobil: +36-20-662-5436

Tárgy: Zalaszabar hatályos településrendezési
eszközeinek módosítása, előzetes
tájékoztatási szakasz – adatszolgáltatás és
nyilatkozat a környezeti vizsgálat
szükségességéről

ZALASZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8743 Zalaszabar, Újtelep u. 1.

Önöknél:
Ikt.sz.: ZSZ/706-2/2020.

A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Rendelet) 37. § (4) bekezdésére hivatkozva Zalaszabar község településrendezési eszközeinek tervezett módosításához az
alábbi tájékoztatást és adatszolgáltatást adja:
1. A korábbi földtani és ásványi nyersanyag kutatások eredményei alapján összeállításra került Állami
Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban nem szerepelnek Zalaszbar igazgatási területéhez tartozó azon földrészletek, amelyekre változtatást irányoztak elő.
2. Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló gravitációs tö megmozgásokat összegző archív és aktuális nyilvántartásokban nem szerepelnek Zalaszabar igazgatási
területéhez tartozó földrészletek, így a hatályos településrendezési eszközök módosítása során nem
szükséges elkülöníteni nyilvántartásban is szereplő földtani veszélyforrások területe övezetbe tartozó
földrészletet.

3. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. § (3) bek. a) és b) pontjaira és a 8. § (3a) bekezdésre, valamint a 3. sz. melléklet II.2. fejezet f)
pontjára hivatkozva a Bányafelügyelet megállapította, hogy Zalaszabar község településrendezési eszközeinek tervezett módosításához kapcsolódó földtani és ásványvagyon védelmi környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.
1/2
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési, Mérésügyi és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztály
7623 Pécs, József Attila utca 5.  7602 Pécs, Pf. 61. Hivatali kapu: MBFHPBK, (KRID: 602250789)
+36-72 795-300  banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő:
Zalaszabar Polgármestere a Bányafelügyeletre 2020. december 29-én beérkezett megkeresésében jelezte, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2020. (XI.05.) sz. határozatában döntött a község
hatályos településrendezési eszközeinek módosításáról. A tervezett módosítás megvalósításához szükséges azon adatszolgáltatás, amely tisztázza a település változtatási szándékkal érintett földrészleteinek
ásványvagyon gazdálkodási övezettel, valamint földtani veszélyforrások területe övezettel való érintettségét. A megkeresésben kezdeményezés történt azon bányafelügyeleti vélemény megadására is, amely
a változtatási szándékok helyei és céljai ismeretében értékeli, hogy a településrendezési eszközök előirányzott módosításához kapcsolódva szükséges-e összeállítani földtani és ásványvagyon védelmi
szempontokat is érvényesítő környezeti vizsgálatot. A változtatási szándékkal érintett területrészt a meg keresés mellékletét jelentő szabályozási tervtérkép kivágatán lehatárolták.
A község hatályos településrendezési eszközeinek módosítási szándéka a településen működő Zobori
Élmény Park bővítéséhez kötődik. A létesítmény a hatályos településrendezési eszközökben „K-i” (különleges beépítésre nem szánt) övezetbe sorolt. Közvetlen környezetében helyezkednek el azon zártkertek,
amelyek „Mk-2” (kertes mezőgazdasági) övezetbe tartoznak. Utóbbi övezethez tartozó földrészletek
igénybevételével tervezett az élmény park területének jövőbeni bővítése. Az „Mk-2” övezetbe sorolt földrészletek nem tartoznak ásványvagyon gazdálkodási övezethez, továbbá földtani veszélyforrások területének övezetén kívüli találhatók. A településrendezési eszközök módosítása eredményeként gazdaságföldtani érdekekek nem sérülnek, az épített környezet kialakítása az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012.
(XI.8.) Korm. rendeletben szereplő feltételek és előírások betartásával megvalósítható, így nincs szükség
földtan és ásványvagyon védelmet szolgáló külön vagy egyedi előírások megfogalmazására.
A Bányafelügyelet tájékoztatását és adatszolgáltatását a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 37. § (4) bekezdése alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányafelügyelet illetékességi területéről a Magyar Bányászati
és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik.
Pécs, elektronikus bélyegző szerint
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető
Kapja elektronikus úton:
1. Zalaszabar Község Önkormányzata, 8743 Zalaszabar, Újtelep u. 1.
2. Irattár
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. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Zalaszabar Község Önkormányzata
8743 Zalaszabar
Újtelep utca 1.
Tárgy: Zalaszabar község településrendezési eszközeinek módosítása, teljes
eljárás, előzetes tájékoztatás
Tisztelt Cím!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A település közigazgatási területén a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 3/5. sz. melléklete és a 19. § (1)
bekezdés 13. pontja szerinti honvédelmi és katonai célú terület övezetébe tartozó honvédelmi
rendeltetésű ingatlant nem tartunk nyilván.
A tárgyi módosítás a honvédelem érdekeit nem érinti, a Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban
külön észrevételt nem teszek.
Nyilatkozom, hogy a további véleményezési eljárásban nem kívánok részt venni. Jelen
állásfoglalást, mint a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének 14. pontjában és a
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási
szerv adtam ki, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. §
(11) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Pótor Attila alezredes (tel.:+36 (1) 474-1675; HM 022-21-968; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett
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ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:

ZAT/ÚO/00014-1/2020.

Ügyintéző:

Simon László

Telefon:

92/795-094

Tárgy:
Hiv. szám:

Előzetes szakvélemény
településrendezési eszközök
módosításához
ZSZ/706-2/2020.

Zalaszabar Község Önkormányzata
Zalaszabar
Újtelep utca 1.
8743
Tisztelt Cím!
Zalaszabar Község

településrendezési eszközeinek módosításával

kapcsolatos megkeresését

köszönettel vettem. A kért szakvéleményt az alábbiakban azzal adom meg, hogy a részletek további
kidolgozásnál a következőkben felsoroltakat kérem a jóváhagyási folyamatnál figyelembe venni, illetve a
szerint eljárni:
A szabályozási terv készítése során, de részleteiben is ki kell dolgozni - a 253/1997. (XII.20.) Korm.
rendelet, /OTÉK/ 3.§ (3.) bekezdés alapján - alátámasztó munkarészként az ÚT 2-1.218:2003. sz. alatt
kiadott „A településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészei” és annak a „Tartalmi
követelmények”-re vonatkozó előírásait.
I. A nevezett szabályozás általános fejezete során, a közlekedési javaslat közúti munkarésze
különösen terjedjen ki a következőkre:
A közlekedési javaslat terjedjen ki a település közigazgatási határán belül a közutak helyének és
területének pontos kijelölésére és szabályozására. Törekedjen a település közúthálózatának hosszú távú
kialakítására, a védett övezeti és környezetvédelmi előírásokkal összhangban, a település történelmi
szerkezetének figyelembevételével, annak forgalmi méretezésére is.
Részeként meg kell tervezni a közúthálózat hierarchiáját. Az egyes utakat, a forgalmi vizsgálat alapján,
az útszakasz hálózatban betöltött szerepe, az igénybe-vehető terület szélessége és a környezet
terhelhetősége figyelembevételével osztályba kell sorolni. Az utak paramétereit úgy kell meghatározni,
hogy azok mindenképpen kielégítsék a szabványban foglaltakat.
Az új utak helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell tervezni, melynek során figyelembe kell
venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, parkolósávok, járdák, gyalogút, padkák,
rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, zöldsáv, forgalom elöl elzárt terület), a közművek elhelyezését a
vízelvezetés és az esetleg szükséges környezetvédelmi berendezések helyigényét is vizsgálni kell.
A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetén is el kell végezni, melyeket magasabb
kategóriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek az úton (új kerékpárút vagy kerékpársávok,
várakozósáv, párhuzamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése).
Az utak csomópontjainak helyigényét is biztosítani kell.
Az országos közutak menti területek esetleges belterületbe vonásának, vagy ezen utak mentén lévő
területek fejlesztésének tervezésekor figyelembe kell venni az utak védőtávolságát, távlati fejlesztési
igényének helyszükségletét, valamint az utak környezetre gyakorolt hatását (pl. zajhatás) is.
Biztosítani kell a rálátási háromszög helyigényét a biztonságos közlekedés érdekében.

MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI ÉS FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KÖZLEKEDÉSI ÉS ÚTÜGYI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi u. 101/A.
Telefon: (36 92) 549-070 Fax: (36 92) 320-607 E-mail:utugyiosztaly@zala.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
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Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsatlakozások tervezésekor figyelembe kell venni
az e-UT 03.01.11. számú, Közutak tervezése (KTSZ) című Útügyi műszaki előírásban foglaltakat,
melyek kötelezőek.
Útügyi előírások :
1. új feltáró utak (lakóutcák, mezőgazdasági- és ipari feltáró utak, kiszolgáló utak) lehetőleg
meglévő útterületek –ingatlan nyilvántartásba lejegyzett helyi közút területen- legyenek
kialakítva,
2. a közúti csatlakozásokat lehetőleg merőlegesen kell a közúthoz csatlakoztatni,
3. a meglévő közúti kereszteződésekhez igazodni kell, és el kell kerülni az. un. „eltolt
kereszteződések” kialakítását azok balesetveszélyes volta miatt,
4. az új helyi közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak legkisebb szélessége : 6,0 m.
lehet /kisebb szélességű út nem bonyolíthat le közforgalmat,
5. az újonnan kialakított útkereszteződéseknél a biztonságos „szabad csomóponti kilátás”
érdekében a szomszédos telkek sarkait le kell sarkítani,
II. A településrendezési eszközök közlekedési javaslatának tartalmi előírásai elégítsék ki a
következőket, illetve az alátámasztó munkarészként készülő közlekedési javaslat általános
felépítése a következő legyen:


Közlekedési vizsgálat



A település tágabb térsége közlekedési kapcsolatainak vizsgálata



A település belső közlekedési hálózatának és létesítményeinek vizsgálata



A település forgalmi vizsgálata



Forgalmi tervezés



Közlekedésfejlesztési javaslat
o

Közlekedésfejlesztési javaslat szöveges tartalommal

o

A közlekedésfejlesztési javaslat rajzi munkarésszel

o

A közlekedésépítési területek lehatárolására szolgáló tervek

III. Egyéb vélemények javaslatok:
A tervezett utak esetében a fentieken túl szükségesnek tartjuk a környezetvédelmi vizsgálatot és a
közlekedési javaslatra vonatkozó környezetvédelmi vélemény beszerzését, amely bizonyíthatja az új
utak megvalósíthatóságát, vagy rosszabb esetben feltárhatja, hogy az adott helyen tervezett utat nem
lehet megépíteni.
Amennyiben szabályozási terv is készül az érintett területre, úgy a közlekedési munkarészt,
jogosultsággal bíró szaktervezővel kell elkészíttetni.
Az országos közutakat érintő egyéb kérdésekben javasoljuk a Magyar Közút NZRt-vel való egyeztetést
is.
A terv véleményezésében továbbiakban is részt kívánunk venni. A tervezés során a
hatóságunkkal való további egyeztetésre is mód van. A dokumentációt a továbbiakban CD-n (PDF
formátumban) szíveskedjenek megküldeni.
Tájékoztatom, hogy a vasútra és hajózásra vonatkozó kérdésekben, illetve az előbbiek érintettsége
esetén a közlekedésért felelős miniszter /Innovációs és Technológiai Minisztérium, 1011 Budapest, Fő
utca 44-50.kell bevonni.
Hatóságom hatáskörét és illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási
(fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése valamint a
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közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló
382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (3) bekezdése állapította meg.
Zalaegerszeg, 2021. január 4.
Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:
Tóth András
főosztályvezető

Értesül : (Hivatali kapuval és Email-ban!):
1. Zalaszabar

Község

Önkormányzata/

8743

Zalaszabar,

Újtelep

utca

1./

/onkormanyzat@zalaszabar.hu
2. Irattár (SL Zalaszabar telepulesrend eszk felulvizsg elozetes szakvel 14 1 2021 01 04.)
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KRID:

442210183

ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:
Ügyintéző:
Telefon:

ZAG/030/8-2/2021
Kreinerné Pribilla Tímea
(70) 436-5307

Tárgy:
Hivatkozás:
Melléklet:

Adatszolgáltatás, nyilatkozat
ZSZ/706-21/2020
Felsorolás szerint, e-mail-en megküldve
(onkormanyzat@zalaszabar.hu)

Takács Ákos alpolgármester úr részére
Zalaszabar Község Önkormányzata

Tisztelt Alpolgármester Úr!

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztálya
Zalaszabar Község Polgármesterének fenti hivatkozási számú megkeresésére, a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 42. § (5)
bekezdésére hivatkozva Zalaszabar Község településrendezési eszközeinek módosításához az
Országos Erdőállomány Adattárban (Továbbiakban: Adattár) nyilvántartott, erdőtervezett erdők
elhelyezkedését és rendeltetését, ill. a kiváló termőhelyi adottságú erdőket az e-mail-en megküldött
digitális állományok tartalmazzák.
Az erdők rendeltetését, üzemmódját, faállomány-viszonyait, az erdőkben előírt, ill. engedélyezhető
munkákat (fakitermelések, felújítás módja és fafaja) a körzeti erdőtervek tartalmazzák. Az erdőkkel
kapcsolatos egyéb, általános előírásokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról
szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.), az Evt. végrehajtásáról
61/2017. (XII.21.) FVM rendelet, valamint a 433/2017. (XII.21.) Korm. rendelet rögzíti.
A mellékelt dokumentumban lévő módosításokkal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:
A módosítások az Adattárban található erdőt nem érintenek, így a módosítások ellen kifogást nem
emelek.

AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
ERDÉSZETI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 36. Pf. 209.
Hivatali kapu: ERDOJHZEG, KRID szám: 754889990
Telefon: (36 92) 549 670, Fax: (36 92) 549 671, E-mail: erdeszet@zala.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendeletre
hivatkozva az alábbi nyilatkozatot adom:
A településrendezési eszközök módosítása során a közvetett hatások nem járnak számottevő káros
hatással az erdőkre, azok talajára, vízháztartására, mikroklímájára. Környezeti vizsgálat lefolytatása
erdészeti szempontból nem szükséges.

Egyben tájékoztatom, hogy az egyeztetési-véleményezési eljárásának további szakaszaiban részt
kívánok venni.
Felhívom a figyelmet, hogy adatszolgáltatásunk csak az adatkérésben megjelölt munkákhoz
használható fel, továbbadásuk nem engedélyezett!
Mellékletek felsorolása:


a nyilvántartott erdőket, azok rendeltetését, Natura 2000 besorolását tartalmazó állományok



a kiváló termőhelyi adottságú erdőket tartalmazó állományok

A rendeltetést és a Natura besorolást a „Rendeltetés” és a „Natura” mezők tartalmazzák.
A rendeltetés mező kódszámainak jelentése:
Rendeltetés

Kód

Talajvédelmi erdő

110

Mezővédő erdő

111

Honvédelmi

112

Határrendészet és
nemzetbiztonság

113

Vadvédelmi erdő

114

Vízvédelmi erdő

115

Partvédelmi erdő

116

Településvédelmi erdő

117

Tájképvédelmi erdő

118

Műtárgyvédelmi erdő

119

Fokozottan védett természeti
terület

121

Védett természeti terület

122

Erdei génrezervátum

123

Erdőrezervátum

124

Természetvédelmi

125

Örökségvédelmi

126

Vízgazdálkodási

127

Bányászati

128

Erdészeti arborétum

129

Natura 2000

130

Faanyagtermelő erdő

211

Faanyagtermelő erdő

212

Faültetvény

213

Szaporítóanyag-termelő

221

Vadaskert

223

Karácsonyfatelep

224

Bot, vessző termelés

225

Földalatti gomba termelő

226

Gyógyerdő

301

Parkerdő

302

Parkerdő

303

Tanerdő

401

Kísérleti erdő

402

Vadaspark

403

A rendeltetéssel nem rendelkező részletek erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló
földterületek (tisztás, nyiladék, vadföld stb.).
Zalaegerszeg, időbélyegző szerint

Tisztelettel:
Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Magyari István
osztályvezető
Kapják (Hivatali kapun):
1, ZALASZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ZSZABARONK KRID: 330947935
2, Irattár

ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyiratszám:

ZA/KTF/00084-1/2021.

Ügyintéző:

Németh Péter

Jogi előadó:

Juhász András

Telefon:

(92) 795-060

Tárgy:

Zalaszabar község településrendezési eszközeinek módosítása
Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás

Hiv. szám:

ZSZ/706-2/2020.

(92) 795-065

Zalaszabar Község Önkormányzata
Zalaszabar, Újtelep utca 1.
8743

Tisztelt Takács Ákos Alpolgármester Úr!

Zalaszabar község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata ügyében hatóságomhoz megküldött kérelemmel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszem:
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 9. melléklet táblázata szerint adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő hatóságom részére.
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján a hatáskörrel rendelkező szerv
a területi vízügyi hatóság (Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság).
Az ügyre vonatkozóan a felszíni vízminőségvédelmi területek és a felszíni szennyezésre fokozottan
érzékeny területek vonatkozásában hatóságom megfelelő adatokkal nem rendelkezik.
A kormányrendelet 9. melléklete értelmében tárgyi ügy kapcsán a területi vízügyi hatóság is részt vesz
az egyeztetési eljárásban, melynek során adatszolgáltatás keretében vizsgálják a felszíni vízminőségvédelmi területeket és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny területeket.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes
szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Korm.rendelet 14. és 15. számú mellékletek táblázatai szerint
adatszolgáltatási kötelezettséggel hatóságom nem rendelkezik.
A kormányrendelet 9. melléklete értelmében tárgyi ügy kapcsán a területileg illetékes Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóság is részt vesz az egyeztetési eljárásban, melynek során adatszolgáltatás
keretében vizsgálják hazai vagy nemzetközi jogszabály alapján természetvédelmi oltalom alatt álló
területeket, országos ökológiai hálózat (magterület, ökológiai folyosó és puffer terület) övezeteit.

AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY
8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
Telefon: (36 92) 795-065, E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu,
Hivatali kapu KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala
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A kérelem és a csatolt ábrák alapján „Zobori Élmény Park”-ot kívánja fejleszteni a tulajdonosa, amelyhez szükséges újabb területek igénybevétele.
A „Zobori Élmény Park” jelenlegi területét a Zalaszabar Község helyi építési szabályzatról és szabályozási tervéről szóló Zalaszabar Község Képviselő-testületének 16/2004 (VIII.31.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján a „K-i” jelű különleges területet, melyet különleges beépítésre nem szánt idegenforgalmi területbe sorolja. A „K-i” jelű terület szomszédságában zártkerti ingatlanok helyezkednek el, amelyeket a rendelet mezőgazdasági övezetbe sorol.
A módosítással érintett terület a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
2018. évi CXXXIX. törvény (továbbiakban: Matrt.) 11/1. melléklete alapján tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő övezetbe tartozik.
A Matrt. 81. §-ban foglaltakat a további tervezésnél figyelembe kell venni.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet alapján környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségességét a véleményezési dokumentáció ismeretében
tudom eldönteni.
A településrendezési terv egyeztetési eljárásának további szakaszaiban részt kívánok venni. Az
egyeztetési dokumentációt elektronikus úton (hivatali kapun) kérem megküldeni.
A Zala Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

Zalaegerszeg, ”időbélyegző szerint”

Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Németh József
osztályvezető

A tájékoztatást kapja:
1. Zalaszabar Község Önkormányzata (8743 Zalaszabar, Újtelep utca 1.) - elektronikusan
2. Irattár

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25
Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 94-2/2021/h
Hiv. szám: ZSZ/706-2/2020

sz. példány

Takács Ákos
Zalaszabar Község Alpolgármestere
Zalaszabar
Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településfejlesztési
koncepció és településrendezési eszközök készítéséhez
Tisztelt Alpolgármester Úr!
A ZSZ/706-2/2020 ügyiratszámú megkeresésére Zalaszabar Község településfejlesztési
koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítése tárgyában az alábbiakról
tájékoztatom:
1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településfejlesztési
koncepció vagy a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos
különös elvárásokat és az adott területet érintő ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.
2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.
3. Zalaszabar Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel
közvetlenül nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára
szolgáló repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú
repülés biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy
az adott terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15
kilométernél nagyobb távolságban van.
Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott
szakhatóságként vizsgálja.
4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.
Tájékoztatom Alpolgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 30. § (3) bekezdésére, 37. §
(4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi
hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi
területemen eljárva adtam meg.
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Tájékoztatom tisztelt Alpolgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.
Budapest, időbélyeg szerint.
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály
osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Zalaszabar Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)
2. sz. pld.: Irattár
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
E-ALÁÍRÓÍV

Aláírta: Lázár Béla
Időpont: 2021.01.04 15:07:52 CET

Iktatószám: K/31467-2/2020
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: Mészáros László
Hiv. ügysz.: ZSZ/706-2/2020
Készült: 2021. január 5.
Takács Ákos polgármester úr részére
Zalaszabar
Újtelep u. 1.
8743
Tisztelt Takács Ákos Polgármester Úr!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint a Zalaszabar
Község településrendezési eszközeinek előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi tájékoztatást adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét képező – elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont területtel érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményekről.
A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű nyilvántartás
megtalálható.
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények elhelyezésének lehetőségét.”
A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény
31. § (1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.”
Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza, további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének
feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban:
Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való
keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet határozza meg.

A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac
zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának,
illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban.
A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható,
támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési
rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását.
A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § f), g) pontjában, 26. §-ában, valamint 4. mellékletében foglaltakat.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívnám fel a
figyelmet:
A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők
számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő
elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető.
A hesz@telekom.hu, hesz@telenor.hu, hesz@invitel.co.hu címre küldött e-mailre a szolgáltatók
tájékoztatást adnak fejlesztési terveikről.
A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési
fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele:
TH) jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet.
Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása melyhez kapcsolódó beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök
készítését, módosításait is.
A Hatóság kéri, hogy a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére véleményezésre (adatkapun, papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési szakági
munkarészek csatolásával.

Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából Pécsett,
az elektronikus aláírás szerinti időpontban.
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ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy:

Zalaszabar község településrendezési eszközei
módosításához vélemény,
előzetes tájékoztatási szakasz
Hiv.szám:
ZSZ/706-2/2020.
Ügyintézőjük: Ügyintéző:
Ódor Szilvia tű. százados
Telefon:
92/549-396

Takács Ákos alpolgármester
Zalaszabar Község Önkormányzata
8743 Zalaszabar
Újtelep u. 1.
Tisztelt Alpolgármester Úr!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §
(2) bekezdés m) pontja és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 30. § alapján Zalaszabar község
településrendezési eszközei módosításához az alábbi véleményt adom:
I. Iparbiztonsági követelmények:
A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése és
véleményezése során érvényesítendő iparbiztonsági követelmények
1. A település egyes területei használati jellegének jövőbeni kialakítása, módosítása során
figyelemmel kell lenni
a) a már működő küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira;
b) az a) pont szerinti üzemekbe és onnan kifelé történő veszélyes áruk szállítása során
jelentkező veszélyeztető hatásokra;
c) a tervezett küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek várható
veszélyeztető hatásaira.
2. A lakóterületek terjeszkedése, közösségi létesítmények, tömegtartózkodásra szolgáló
építmények létesítése, tervezése során – a már működő, vagy tervezett veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek környezetében – figyelembe kell venni a terület mikrometeorológiai,
urbanisztikai és infrastrukturális sajátosságait. Ezen jellemzők alapján a fejlesztések a
veszélyes üzemek irányába csak ésszerű távolságig történhet.
3. Amennyiben a településrendezési eszközben bármilyen módosítás (pl.: övezeti átsorolás)
történik, ahol veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik, érvényesíteni kell a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 7. melléklet 2. pontjának vonatkozó rendelkezéseit.
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II. Polgári védelmi követelmények:
1. A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése és
véleményezése során érvényesítendő polgári védelmi követelmények
A polgári védelmi követelményeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1.
mellékletében meghatározottak alapján a vizsgált tényezők elemzésével, egymásra hatásuk
összevetésével kell meghatározni.
Különösen:
a) a terület-felhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők egymásra
hatásának elemzését,
b) a veszélyeztetettség mértékének és védelmi intézkedések érvényesülésének
megállapítását,
c) a településre vonatkozó védelemmel és korlátozásokkal érintett területek
meghatározásának meglétét a településszerkezeti tervben.
A településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelmények:
a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény,
b) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. rendelet.
A kockázatok azonosításának célja a veszélyeztető hatások meghatározása, amelyek hatással
lehetnek az érintett lakosságra, környezetre.
A kockázatértékelés célja a lakosság és anyagi javainak védelme érdekében a megelőzés, az
esetlegesen bekövetkezett események következményeinek csökkentése, elhárítása.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

A Korm. rendelet 1. melléklet 1. 18. katasztrófavédelem területfelhasználást befolyásoló vagy
korlátozó tényezők:
építésföldtani korlátok
alábányászott területek, barlangok és pincék területei
csúszás-, süllyedésveszélyes területek
földrengés veszélyeztetett területei
vízrajzi veszélyeztetettség
árvízveszélyes területek
belvízveszélyes területek
mély fekvésű területek
árvíz és belvízvédelem
kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
mélységi, magassági korlátozások
tevékenységből adódó korlátozások
ásványi nyersanyag lelőhely
városi klíma
egyéb
Az elemi csapások, természeti eredetű veszélyek hatása kiterjedhet az élőlényekre, a
természetes környezetre, a meglévő infrastruktúrákra és azokon belül a műszaki
létesítményekre. A katasztrófák döntő többségénél számolni kell a műszaki létesítmények,
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műtárgyak károsodásával, a bekövetkezett
következményeivel, dominóhatásával is.

esemény

közvetlen

-

és

közvetett
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A hidro-meteorológiai kockázati tényezőknél figyelembe kell venni:
a)
b)
c)

az emberekre és környezetre gyakorolt hatását,
az ár- és belvizek okozta veszélyek lehetséges hatását,
a földtani veszélyforrások hatását,
d)
az iparterület beépítettségének hatását és a védelmi zónákat,
Figyelembe kell venni továbbá:
a) a katasztrófaveszélyek elhárításában érintett ágazatok,
b) az országos hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek
c) a felsőoktatási illetve tudományos intézmények
szakvéleményét.
2. A helyi építési szabályzat részletes övezeti előírások figyelembevétele, katasztrófavédelmi
kockázati tényezők szempontjából, a településszerkezeti tervekben meghatározott, kiemelten
veszélyeztetett területekre kell figyelemmel lenni:
a) Beépítésre szánt építési övezetek előírásainak megfelelőségi vizsgálata a
katasztrófavédelmi előírásokkal, a kockázatelemzés és kockázatbecslés javaslatai és
indokai alapján,
b) beépítésre nem szánt övezetek előírásainak, más jogszabály által elrendelt
szabályozási elemek figyelembevétele katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően,
c) a katasztrófavédelmi osztályba sorolás és az elégséges védelmi szint
követelményeinek teljesítése.
3. Az adatszolgáltatási kötelezettség a Korm. rendelet 9. melléklet 7. pontja alapján:
a) Katasztrófaveszély és különleges jogrend elrendelése, kihirdetése esetén, a
katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében a lebiztosításhoz szükséges adatok
biztosítása,
b) a katasztrófariasztási feladatok ellátására kijelölt épületeken vagy objektumokon
elhelyezett riasztó eszközök adatainak rendelkezésre bocsátása,
c) a kijelölt életvédelmi célú létesítmények, védendő objektumok adatainak biztosítása.
III. Tűzvédelmi követelmények:
A településfejlesztési koncepció és az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetése és
véleményezése során érvényesítendő tűzvédelmi követelmények
1. A terület megközelítése:
A tűzoltóság vonulása és működése érdekében az építményekhez olyan utat és területet
kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres közlekedésére
és működtetésére.
2. Oltóvíz biztosítása:
Tűzoltás céljára biztosítandó oltóvíz vizsgálata.
3. Építmények elhelyezése:
1) tűz esetén a szomszédos építményeket gyulladás, a tűz átterjedésének lehetősége ne
veszélyeztesse,
2) a tűzoltóegységek az építményeket akadálytalanul, késedelem nélkül
megközelíthessék,
3) a tűzoltó gépjárművek hatékony tűzoltási és mentési működése biztosított legyen
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4) a környezetükben elegendő és alkalmas szabadterület legyen a kimenekülő személyek
számára.
4. A vonatkozó jogszabályban meghatározott tűzoltási felvonulási területre és útvonalra
vonatkozó előírások biztosítása.
A fenti követelmények betartását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.
évi LXXVIII. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet, a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, és a
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Korm. rendelet, az Országos Tűzvédelmi
Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, illetve a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet
előírásai indokolják.
Zalaszabar településen és környezetében a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény IV. fejezet
hatálya alá tartozó üzem nem működik. Ez okból kifolyólag súlyos ipari baleset
kialakulásával nem kell számolni. Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról
szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet alapján az előzetes környezeti értékelést nem tartom
szűkségesnek.
A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.
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