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BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 

Baracs Község Önkormányzat Képviselő‐testülete  a  22/2020.  (II.13.)  valamint  9/2021.  (I.21.)  számú 

határozatával döntött a község településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról. (1. melléklet) 

Baracs  Község  településrendezési  eszközeit  a  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált 

településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. (a továbbiakban Tfr.) 

16. § (1) bek. b) pontja és az az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény  (továbbiakban:  Étv.)  alapján  a  Tfr.  eljárási  szabályai  szerint  és  tartalmi  követelményeinek 

megfelelően módosítja.  

A Felülvizsgálat a Tfr. 32. §. (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a teljes eljárás szabályai szerint 

történik. 

Partnerségi eljárás 

Az  eljárás  a  vonatkozó  kormányrendelet  szakasza  szerint,  a  partnerségi  tájékoztatás 

kezdeményezésével és az illetékes államigazgatási szervek megkeresésével indult.  

Az önkormányzat már korábbi eljárás során döntött a településrendezési terveinek módosítása esetén 

alkalmazandó partnerségi egyeztetés szabályairól ‐ 5/2019. (II.15.) rendelete ‐ melyeket jelen eljárás 

során is alkalmazni kíván.  

A módosítási szándékokat tartalmazó dokumentáció, partnerségi rend szerinti tájékoztatási szakasza 

lakossági fórum keretében megtörtént, a partnerek részéről észrevétel, kifogás nem érkezett.  

Államigazgatási szervek előzetes tájékoztatási szakaszban adott válaszainak összefoglalása 

Baracs  község  Önkormányzata  a  hatályos,  vonatkozó  jogszabályoknak  megfelelően  felülvizsgálati 

szándékáról az előzetes szakaszban tájékoztatta az érintetteket. A beérkezett véleményeket az alábbi 

táblázat összesíti (leveleket lásd: 3. melléklet): 

Államigazgatási szerv neve 

A további eljárásban 

Rendezési terv tekintetében 
Körny. ért. 

tekintetében 

Részt kíván 
venni 

Nem kíván 
részt venni 

Részt kíván 
venni 

FM Kormányhivatal Állami Főépítész Iroda         

Előzetes véleményében tájékoztatást adott a településrendezési terv egyeztetésével, véleményezési eljárásával 
kapcsolatos kötelezettségekről. 

Fejér Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke         

Levelében tájékoztatást küldött a jelenleg hatályos Fejér Megyei Területrendezési terv elérhetőségéről, továbbá 
jelezte,  hogy  kiemelten  fontosnak  tartja  a  6‐os  úthoz  kapcsolódó  új  csomópont  kialakítását  illetve  az  új 
lakóterület környezetében lévő terület‐felhasználási területen meglévő épületekhez való illeszkedést. 

FM Kh. Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály ‐ Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály 

       

Tájékoztatást  küldött  a  települést  érintő  természetvédelemmel  kapcsolatos  érintettségről,  amely  alapján  a 
település  Natura2000,  országos  ökológiai  hálózat magterülete  és  az  ökológiai  folyosó  területéhez  tartozik. 
Felhívta  a  figyelmet,  hogy  a  12.  sz. módosítás  részben  érinti  a  Kokasdi‐ér mentén  kijelölt  ökológiai  folyosó 
területrészét  és  a  térségi  övezet  lehatárolásának  megváltoztatása  ‐  új  beépítésre  szánt  terület  kijelölése‐ 
kizárólag egyetértése esetén változtatható meg. Továbbá jelezte, hogy környezeti értékelés elkészítése kötelező 



amelyben kéri hogy a táji és természetvédelmi, a földtani közeg, a zaj‐ és rezgésvédelmi, a levegővédelmi és 
hulladékgazdálkodási  fejezeteknél a hatályos előírások betartására fordítsunk figyelmet. 

Közép‐Duna‐Völgyi Vízügyi Igazgatóság          

Szakterületét érintően részletes adatszolgáltatást nyújtott illetve tájékoztatott a betartandó jogszabályokról. 

Duna‐Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság         
Levelében természet illetve tájvédelmi érintettségről adott tájékoztatást. A település közigazgatási területének 
egy  része  az  Országos  Ökológiai  valamint  a  Natura  2000  hálózatba,  illetve  a  tájképvédelmi  szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik, amelyről részletes adatszolgáltatást is küldött. 
Továbbá jelezte, hogy 
 a 13,14,15, 16 és 17 számmal jelölt módosítási elképzelésekkel kapcsolatban a részletes szabályok ismeretében 
tud véleményt mondani;  
az 1.  számú módosítási  elképzelés Natura2000  területen  fekszik, és  véleménye  szerint a  tervezett  fejlesztés 
káros hatással lehet az ottani élőhely típusokra; 
a  2.  számú  módosítással  érintett  ingatlanon  fokozottan  védett  ürge  tömeges  előfordulásáról  és  a  terület 
magterületi érintettségével kell számolni; 
a 12. számú módosítás részben érinti az ökológiai folyosó övezetét, amely kapcsán a 0244/32 hrsz‐ú ingatlan 
lakóterület fejlesztésével nem ért egyet. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság         

Tájékoztatásában jelezte, hogy a község II. katasztrófavédelmi osztályba került besorolásra, továbbá hogy a 
település  ár‐  és  belvíz  alapon  történő  besorolása  értelmében  erősen  veszélyeztetett  „A”  veszélyeztetettségi 
kategóriába sorolt. Továbbá tájékoztatott a község szomszédságában működő veszélyes anyagokkal foglalkozó 
üzemek jelenlétéről, és a hatályos jogszabályok szerinti kötelezettségekről. 

Közép‐dunántúli Vízügyi Igazgatóság         

Szakterületét érintően részletes adatszolgáltatást nyújtott illetve tájékoztatott a betartandó jogszabályokról 

FM Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Népegészségügyi Főosztály         
Levelében a településrendezési tervek felülvizsgálata során alkalmazandó közegészségügyi szabályokra hívta 
fel a figyelmet. 
FM Kh. Műszaki Engedélyeztetési és Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási 
Főosztály, Útügyi Osztály 

       

Jelezte, hogy 4  terület esetében – mivel  vasúti pályahálózatot  is  érint – Budapest  Főváros Kormányhivatala 
rendelkezik hatáskörrel. A többi esetben a tervben foglaltakat nem kifogásolja. Továbbá tájékoztatás nyújtott 
a terv készítés során figyelembe veendőkről. 

TM Kh. ‐ Szekszárdi Járási Hivatal ‐ Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály         

A Hivatal  levelében előírta az Örökségvédelmi hatástanulmány elkészítését. Tájékoztatott a hatástanulmány 
jogszabály által előírt kötelező  tartalmáról  illetve a közhiteles nyilvántartásukban szereplő aktuális  részletes 
adatokról. Jelezte továbbá, hogy a 2019 évben elkészült örökségvédelmi hatástanulmányt és a benne foglalt 
értékvédelmi tervet a régészeti terepbejárás eredményei alapján ki kell egészíteni. 

TM Kormányhivatal Földhivatali Főosztály          
Levelében  a  településrendezési  tervek módosítása  során  általánosan  alkalmazandó  jogszabályokat  foglalta 
össze. Továbbá jelezte, hogy a 0199/12‐16 hrsz‐ú földrészletek beépítésre szánt övezetbe sorolását előzetesen 
sem támogatja. 

PM Kormányhivatal ‐ Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály         

Levelében tájékoztatott az illetékességében alkalmazandó jogszabályokról valamint felhívta a figyelmet annak 
alkalmazására terv készítés folyamán. Környezeti értékelés tematikájával egyetértett. 

VM Kormányhivatal, Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály         

Adatszolgáltatása  szerint  a  község  igazgatási  területén ásványi  nyersanyaglelőhely,  felszínmozgás‐veszélyes 
terület nincs ezért hatáskörébe tatozó szakmai kérdések tekintetében nem érintett. 

Budapest Főváros Kormányhivatala Örökségvédelmi Főosztály          
Levelében a Környezeti értékelés javasolt tematikájával kapcsolatban jelezte, hogy annak ki kell terjednie a 
kulturális (műemléki és régészeti) örökségre is. 

Budapest Főváros Közegészségügyi Osztály       
Levelében tájékoztatást adott, hogy a közigazgatási területen természetes gyógytényező érintettség nem áll 
fenn, ezért jelen esetben véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 



Budapest Főváros Kh. Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály – 
Gyorsforgalmi Útügyi Osztály 

     

Levelében jelezte, hogy a területen illetékességgel nem rendelkezik.   

Nemzeti Média‐ és Hírközlési Hatóság         

Levelében  tájékoztatást  adott  a  szakágára  vonatkozó  adatelérési  felületekről  illetve  a  vonatkozó 
jogszabályokról, illetve témában a kamara felületén elérhető módszertani ajánlásról. 

FM Rendőr ‐ Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság, Közl. rendészeti Osztály         

Illetékesség hiányában nem kíván a további eljárásokban rész venni. 

Honvédelmi Minisztérium Légügyi Főosztály         
Levelében jelezte, hogy a Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel közvetlen nem 
érintett.  
Országos Vízügyi Főigazgatóság         

Levelében  részletes  adatszolgáltatást  nyújtott  az  országos  vízminőség  védelmi  terület  érintettségére 
vonatkozóan.  

Daruszentmiklós         

Dunaegyháza         

Dunaújváros         

Mezőfalva         

 

 



ÁLLAMIG. SZERVEK
TÁJÉKOZTATÁS SORÁN ADOTT VÁLASZAI
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