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Kivonat Baracs Község Önkormányzata Képviselő-testül ete 2016,
ülésének j egyzőkönyvéből.
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B aracs Kozség Önkormány zata
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129 l20 1, 6.(Y I.23 .) számu
HATAROZATA

Új teleptilésfejlesztési koncepció és rij
teleptilésrendezési eszkiiziik készítésér l

Baracs Kozség Önkormányzata uj teleprilésfejlesztési és telepiilésrendezési
dokumentumok készítését indítj a el
a telepiilésfej lesztési koncepciój a,

a Telepiilésszerkezeti terve, és
Helyi építési szab áIy zata
helyett.

A teleprilésfejlesáési koncepció és telepiilésrendezési eszkozok elkészítéséhez
sziikséges
Az egles tervek, illetve programok kórnyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005 Q.] 1,)

Ko r m. r e n d e l e t szerinti Kornyezeti v izs gáIat elké s zíté s ét, val amint
A kulturális órókség védelmér I szóIó 200]. évi LXU. tórvény 85/A. (1)

alapj án írj Öroksé gvédelmi hatástanulmányt elké szítését
a terv ezési feladat részének tekinti.

jirnius

aJ. A telepulésfej lesztési koncepció
szukséges digitális fóldhivatali
tetvezéshez.

és telepulésren dezési eszkozok elkészítéséhez
alaptérképet annak besze rzésév eI btztosítj a a

4, A314/2012 (XI8) Korm. rendelet 30. (2a) bekezdés szerint aKSH-
valszegregáció szrirésre adatszolgáItatási szerz dést k t,

5, Az rjteleprilésfejlesztési koncepció és M ti telepiilésrendezési eszkozok
elkészítésének célja:

a) Feltilvizsgálatra vonatk oz jo gszabáIyl, kotelezettség
b) Az elmírlt évek építésjogi jogszabályok váItozásémak érvényesítése, hatályos

j o gszab áIyoknak val ó me gfelelé s.
c) Telepiilésre vonatkozó fejlesztési elképzelésekváItozása
d) Fejlesztéssel kapcsolatos pályázási lehet ségek biztosítása a telepiilésfejlesáési

és teleprilésrendezési eszkozokben.
e) Helyi gazdaság fellendítésének el segítése a telepulési tervekben való

megjelenítéssel.

Határidó: 201 6.jírlius 3 1 .

Felel s: Yárat Róbert polgármester

Baracs,201 6. jrilius 2] .
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tárgy: településfejlesztési koncepció, megalapozó 

vizsgálat tartalmi követelményeinek meghatározása 

Baracs Község Önkormányzata 

Várai Róbert Polgármester  

2427 Baracs  

Táncsics u. 27. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Baracs község Önkormányzatának képviselő-testülete döntött arról, hogy településfejlesztési 

koncepcióját és településrendezési eszközeit felülvizsgáltatja. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (3) bekezdése 

értelmében a Korm. rendelet 1. és 2.  mellékleteiben meghatározott tartalmi elemek 

összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei elhagyhatók. A tartalmi 

elemek részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

A Korm. rendelet 1. melléklete tartalmazza a megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit. 

Baracs esetében a dokumentáció készítőjének az alábbi fejezetek kidolgozását nem szükséges 

elkészítenie: 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.15.3.2. kötöttpályás közösségi közlekedés 

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások 

1.20. Városi klíma 

Az áttekinthetőség érdekében a 3.1.2. fejezetet (A település és környezetének fejlesztését 

befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése) javasolt SWOT analízissel bemutatni. 

A Korm. rendelet 2. melléklete tartalmazza a településfejlesztési koncepció tartalmi 

követelményeit. Tekintettel arra, hogy integrált településfejlesztési stratégia nem készül, 

szükséges a 4. fejezet (A megvalósítás eszközei és azok nyomonkövetése) elkészítése is. 

Tevel, 2018. 09. 

                                                                                                    

        Hajba Csaba 

       települési főépítész 



Részt kíván 
venni

Nem kíván 
részt venni

FM Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinett - Állami Főépítész

FM Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

 FM Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala, Budapesti Igazgatóság

FM Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési Útügyi Osztály 

FM Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal - Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály

FM Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály

FM Kormányhivatal Földhivatali Főosztály

Pest Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal

FeM Rendőr-főkapitányság, rendészeti Igazgatóság, Közlekedésrendészeti Osztály

VM Kormányhivatal, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi  Főosztály, Bányászati Osztály

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság FM Szakmérnökség

Fejér Megyei Önkormányzat -  Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
KSH

Nagyvenyim
Mezőfalva
Daruszentmiklós
Kisapostag
Dunaújváros
Dunaegyháza
Dunaföldvár

Levelében részletes adatszolgáltatást nyújtot a szakterületét éintően.

Tájékoztatása szerint hatáskörrel nem rendelkezik Véleményezésre a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalt rendelekzik hatáskörrel.

Nyilatkozata szerint  műemléki védelem alatt álló épületnem található, műemléki környezeti érintettséggel nem, régészeti területi vagy régészeti védőövezeti 
érintettséggel rendelkezik a település. Továbbá felhívta a figyelmet a készítetndő Örökségvédelmi hatástanulmány tartalmi követelményeire.

Levelében tájékoztatott, hogy mivel a módosítással érintett területek, fejlesztési szándékok jelenleg nem ismertek, így  áltlalánosságban a talajvédelemmel kapcsolatos 
jogszabályok érvényesíthetők.

Levelében tájékoztatott a földvédelmet érintő, a településfejlesztési koncepciónál figyelembe veendő jogszábályokról illetve a község termőföldjeinek minőségéről.

A minisztérium nyilatkozata szerint baracs község területén honvédelmi terület övezetébe tartozó honvédelmi rendeltetésű ingatlant nem tart nyílván, így a módósítás 
a honvédelem érdekeit nem érinti.

Államigazgatási szerv neve
A további eljárásban

Levelében ismertette a településfejlesztési koncepció készítése során alkalmazandó közegészségügyi, népegészségügyi, egészségvédelmi szempontjait. 

Levelében tájékoztatott a illetékességében alkalmazandó jogszabályokról valamint felhívta a figyelmet az hatóságnál nyílvántartott erdők és az ingatlan- nyílvántartási 
térkép szerinti művelési ág közötti anomáliákra és kérte az adatszolgáltatásuk szerint övezeti besorolás alkalmazását.

Levelében tájékoztatott, hogy Baracs Község közigazatási határát az országos közúthálózat vonatkozásában középtávon (2022-ig) megvalósítani tervezett fejlesztési 
elképzelés nem érinti. Nagy távban a hálózatfejlesztési koncepciók tartalmazzák az M8 gyorsforgalmi út jelenlegi M6 csomópontjából nyugati irányba történő tovább-
vezetésének megvalósítását. A községet a közeljövőben vasúthálózati fejelsztés nem érinti.

A Hivatal a megkeresést követően megálapította, hogy adataik szerint a településén nem található olyan terület, amely a szegregációs mutató alapján megfelelne a 
tényleges szegregátum vagy a szegregációval veszélyeztetett terület feltételeinek.

Felhívta a figyelmet az illetékeségébe tartozó jogszabályok alkalmazására.

Tájékoztatásában jelezte, hogy Baracs közigazgatási területén belül, felszínmozgás-vezélyes terület, megkutatott nyilvántartott ásványvagyon, védett földtani érték 
nincs.

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

Levelében részletes adatszolgáltatást nyújtot a szakterületét éintően.

Levelében ismertette a településfejlesztési koncepcióval illetve az azt megalapozó dokumentumokkal kapcsoltos elvárásait illetve az egyezetetés rendjét.

Véleményében tájékoztatott az alaklmazandó jogszabályokról és a településfejlesztési koncpcióban érvényesítendő táj- és természetvédelmi valamint környezetvédelmi 
szempontokról.

Válaszában a csatolt térképen rögzített természet illetve tájvédelmi érintettségről adott tájékoztatást, illetve szolgáltatott adatot. E szerint a település közigazgatási 
területének egy része az Országos Ökológiai Hálózat magterületébe, ökológiai folyosó területébe,  a Natura 2000 hálózatba, illetve a tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik.

Levelében tájékoztatott a dokumnetéciók készítése során figyelembe veendő elvárásokról, adatokról.
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Tisztelt Polgárnrester Úr!

FEJÉR }{EGYEI KORNIÁNYHIVATAL

Baracs Község
koncepció

- előzetes íájékoztatő szakasz -

Hivatkozásiszám: Bl4064-712016
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Baracs Község Önkorrrrárryzata úgy döntött, hogy elkészítteti a település új telepüiésfejlesztési
Koncepcióját (TFK).

Az épített körnl,ezet alakításáról és r,édelrnéről szóló 1997. é.r,i LXXVIII. törr,érry (Étr,.) rneglraíározza a

lrelyi örrkornrányzatok építésügyi feladatait. E törl,ény 6.§ (1) bekezdése rö_ezíti, lrogy a települési
ötrkornrányzaí az épííeíí környezet. a település tervszerúi alakítása és l,éde|nre érdekéberr e törr,ény és

r,égrelrajtási rendeleteinek keretei közön településfejlesztési és településrerrdezési feladatokat lát el. A
településfejlesztés és a településrendezés általános szabáIyaít a 8. § rögzíti. rnely szerint a

településfejlesztési koncepciót, az integrált településfejlesztési stratégiát és a településrendezési
eszközöket a teniletfejlesztési tervekkel összlrangban, az országos településfejlesZési és

teleptilésrendezési szakltrai előírások figl,elernber,ételér,el- tor,ábbá azok elkészítéséről szóló. e tört,élrl,
r,égrehajtására kiadott jogszabályban neglratározottak szerint kell elkészíterri. A települési önkormányzat
a településfejlesztési koncepció, az irrtegrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök
elkészítéséről és elfo_eadásáról szóló korrrránl,retrdeletben fo_claltak szerint a nregállapításuk elótt azokat
r,éleniényezteti.

A teiepülésfejlesztési korrcepcióróI, az íntegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökr,ől. valanlint egyes teleptilésrerrdezési sajátos jogintézrrréllyekől szóló 3I412012. (XI. 8.)

Kornrányrendelet (Eljr.) 30. §-barr szabáIyozza a településfejlesztési koncepció egyeztetésének és

elfogadásának szabályait.

Az állanri főépítészi lratáskörében el_iáró Fejér Meg},ei Korrnányhivatal a településfeilesáés.
teniletrerrdezés. településreridezés egyeztetési szakterületet érirrtőerr a településfejlesztési koncepció
készítésével kapcsolatosarr az alábbi az Elir. 30. § (2) bekezdése szerinti előzetes tájékoaatást adja:
Az EIlr.4. § (1) bekezdése szerint a koncepció a teniletfejlesztési koncepciók és progTanok, a

szakpolitikai és területi koncepciók és programok, r,alamint a területrendezési tervek figyeierrrbevételével
kerülnek kidolgozásra.

AzEIjr.5 § (2) bekezdése szerint a koncepciótazEljr.1. melléklet szerinti rnegalapozó vizsgálat alapjárr
kell elkészíteni, a koncepció és a stratégia részletes tartalrrri kör,etelnrényeit az Eljr. 2. rrrelléklete
tartalmazza AzEIjr.5 § (3) bekezdése alapján az1. és a 2. rnellékletben rrreglratározott tartalrni elenrek
összevonlratók, átcsoportosítlratók, irrdokolt esetben egyes eletnei ellragylratók, a település méretének,
sajátosságaitrak. a településhálőzatban betöltött szerepének. l,alarnitrt az adott térrrakörnek rnegfelelő
részletezettséggel kell kidolgozrri.

Az Étv. 7. §-a részletezi fejlesaési dokumentullok alapvető célját és tartalmi követelménl,eit. A
fejlesztés célja a lakosság életrrrirrőségének és a település versenyképességérrek jar,ítása érdekéberr a

8000 Székesfehérl,ár. Szent Istr,án tér 9. tel: 22l526-900 fax: 22l526-905 e-nrai: hir-ataif,r,fe_ier,.etlr,.lru
Fejér Megyei Kományhivatal Építésügyi, Hatósági. Oktatási és Törl,ényességi Felügleleti Főosztál1. Építésüg1 i Osaál1,

tel 22l512-250. 06130l248-9155 fax: 22l512-259 e-nrail: allarni.ti:,epiteszilt.léjer.gor,.hu
ügyfélfogadás: Székesfelrérr,ár. Várkörúí22-24. hétfő-csütörtök 8.00-11.30 és 13,00-15.30 péntek: 8,00-11.30,



fermtartlrató fejlődést szol_sáló településszerkezet és a jó rrrinőségű körlryezet kialakítása. a közérdek
érr,ényesítése az országos, a térségi, a települési és a jogos rnagárrérdekek összlrarrgjárrak biztosításával, a

terrnészeti. táji és építészeti értékek _et,arapítása és r,édelrrre. r,alatrrit,tt az erőforrások kírnéletes és

körrryezetbarát hasznos ításáriak elős egítése.
A településfejlesztés során biztosítarri kell a terüIetek közérdeknek nregfelelő fellrasználását a jogos
rrragárrérdekekre tekintettel. Errrrek sorárr figyelenrbe kell veruri és tarlalnrazrri kell :

. a népesség derrrográfi aí yáLtozását, lakásszükségletét,

. a népesség fizikai, szellerni és lelki igérryeit, kiilönös tekirrtettel a családok. a fiatalok. az idősek.
a fogl,atékos szenréll,ek i_eényeire. az oktatás. a kultúra. a sport. a szabadidő és az tidülés.
valatrrint a c ivi l szervezetek. egylrázak nrűködés i feltételeinek lehetősé_eeire.

. a hel},i rrépessé_e identitásának erősítését. kulturális örökségük sokféleségérrek és gazdagságárrak
rrre_sórzését.

. a népesség megélhetését biaosító gazdasági érdekeket. a munkahelyek negőrzésének és úrj

nrunkalreh,ek terenrtésének érdekeit. a nrező- és erdő_eazdaság. a közlekedés. a posta és a
lrrrközlés, a közüzerrri ellátás, kiilörrösképpen az ener,gia- és vízellátás, a lrulladékkezelés, a
szennyr,ízellrelyezés és -kezelés. r,alatrrit-tt a l]\,ersall\,aglelőlrel5,ek biztosítását.

. a lrelyi társadalrrri-gazdasági és itrfi,astrr-rkturális e_eyerrlőtlerrsé_sek csökkentését. az inte_sráció
elnrélyítését,

. a közlekedési kényszer csökkerrtését és a rnegfelelő színvonalú közlekedés kialakítását.

. az egészséges lakó- és rrrunkakörülnrények, a rrépesség biztonságárrak általárros követelménl,eit,

. a t,negőrzésre érdenres történeti l,a_ey településképi jelentőségű településrészek és az épííészeíi és

régészeti örökség r,édelnrét, felújítását és tor,ábbfejlesztését, r,alanint az értékes építrnény és
tájrészlet látr,ányát (rálátás), tor,ábbá az ingatlanról feltáruló kilátás r,édelnrét, atrnak nérlékéig,
lrogy az az éríníeíí telkek szabályos beépítését ne akadáIyozza,

. a könryezeí-, a tenrrészet- és a tájl,édelem szenrpontjait.

. a tájhasztrálat, a tájszerkezet és a tájkép formálásának összelrangolt érdekeit, kiilörrös tekintettel a

l,íz. a levegő. a talaj. a klírna és az élőr,ilág r,édelnrére.
r a területtel és a terrrrőfö|ddel való takarékos gazdálkodást.
. az arra alkalnras ternrészeti adottságok gl,ógl,ászati lrasznosításárrak elősegítését és védelmét.
. a lronvédelenr, a nenzeíbí^orrság és a katasztrófar,édelenr érdekeit,
. azásványvagyon-gazdálkodás érdekeit,
. az infl,astrukturális erőforrások optimális kilraszrrálását, valamint
. a zöldfelület-, kömyezet- és terrrrészetkítnélő fejlesztések tánrogatását.

A település társadalrrrának vizsgálata során, ki ke1l térni a demográfiai adatokra, lakosság összetételére,
szociális helyzetre, képzettsé_ure. jövedelrni viszorryokra. életrr-rirrőségre. a helyi lakosság és az újorrnarr
beköltözők közötti viszonl,ra. konfliktuslrelyzetekre. stb. A település lrurnátr irrfrastruktúrája köréberr
vizsgálja meg az oktatás, az egészségügy, a gondozás, és a kulturális intézmények helyzetét is.
Fontosnak tarton1, lrogy a településlrálózat szempontjából is vizsgálják Baracs lrelyzetét, a térségi
szerepkör viszonylatában.

Az épített környezet vizsgálata során javasloíL az Eljr. 1. szánű nrelléklete szerint a teniletfellrasználás
vizsgálatát, telekstruktúra vizsgáIatát, stb., grafikus, térképi ábrázolással. A vizsgálat elkészítése
llozzájárvi a településen zajlő folyarlatok rne_gértésélrez. nrely a későbbiekberr alapdokulnel]tum lelret a

településrerrdezési eszközök elkészítéséliez.
A településfejlesztési koncepcióban rögzített fejlesztési elképzelésekrrek a területrendezési tervekkel r,aló
összhangját biXosítani kell: Országos Teniletrendezési Terr,(OTrT), Fejér Megyei Teniletrendezési Terv.

A településfejlesztési célok rrregfogalmazása rrrellett a koncepció rnegvalósítását szolgáló eszköz- és
intéznrényrendszer rögzítése is fontos feladat, r,alanrint a r,áltozások nyomon követése, a feiülvizsgálat
rendjének rrreghatározása, a tnegvalósulás figyelerrrmel kísérése (morritorirrg feladat).

Felhír,om a figyelmet arra, hog1, a településfejlesztési koncepció elkészítése során szükséges
megalapozó vizsgálat a településszerkezeti terv készítése során is felhasználható (Eljr.9. § (4) (5))
munkarész, ezért javaslom azt ol1,an részletességgel kidolgozni, hogy a településszerkezeti terv
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későbbi felülvizsgáIata során is (aktualizálr.a) felhasznáIható legyen. Előbbiekkel összhangban

.iavasolt a ször,eges munkarészek térképi munkarészekkel történő alátámasztása.

Az építésügl,i és az építéstiggl,el összefii_cgő szaktrra_gvakorlási tel,éketrl,sé_eekrő1 szóló 26612013. (VII.

11.) Korm. rendelet 14. § szerint a településrerrdezési tervezési tevékerrység 1, nrelléklet szerinti
dokutlentációinak elkészítése jogosultságlroz kötött. A településfejlesztési korrcepció rnegalapozó
vizsgálata csak aklior lrasználliató fel a későbbiekben a településrendezési eszköz kidolgozásához. ha azt
jogosultsággal rendelkező településtervező és szakági településtervezők készítették.

Az előzetes tájékoztató szakaszbatr jelezték. hog1, az inte_erált teleptilésfejlesztési stratégia egyeZetését is
rrregkezdik. Fellrír,orrr a figyeltrret, lrogy az egyezetést külön kell lefolytatrri azEIjr.31.§-a alapjárr.

A körrr}rezetr,édelnri és ternészetr,édelrrri lratáskörberr el_iáró Fejér Megyei Kornárrvlrivatal a

körrr},ezetr,édelerrr. terrrrészet- és táji,édelerrr ee},eztetési szakteriiletet érintőerr a telepü]ésfe_ilesztési
korrcepció készítésér,el kapcsolatosan az alábbi az Elir. 30. § (2) bekezdése szeririti előzetes tájékoztatást
ad_ia:

A község teljes területére készülő. a jelenlegi természeti. körnl,ezeti adottságokla alapozó^ a fejlesaési
célokat, r,áltozásokat lrosszútár,on nreglratározó koncepció, r,alanirrt annak középtár,rr alkalnrazására
készLilő irrtegrált településfejlesztési stratégia kitűzött célját a jogszabályokkal összhangban tudja csak
ellátrri, ezéft a Főosztál},a készíterrdő dokunrerrtációbarr az alábbi szenrpontok érr,én},esítését kéri:

Általánossá9ban, a dokurnerrtáció elkészítésé\tez a hffp://kcltktvf.zoIdhatosae.hu elérhetősé_eű hotrlapon,
az Ug,ftlinfornúció/Tájélio:tató eg),es lnlósági eljárásokról rovarbarr nre$alálható körrryezetr,édelrni és

terrrrészetl,édelrrri tárglú jogszabályok áttarrulnrányozására és alkalmazására lúr,onr fel a figyelmet.

A korrcepció készítése során fellír,otn tor,ábbá a figyelrrret a területrendezési tervekkel (a: Ors:ágos
Teriileírencle:ési Tervről szóló 2003. évi XXM. törvény, Fejér Megye Területrendezési Terve) r,aló
összefiiggések vizs_eálatára. a nragasabb szirrtű terveknek való rrre_efeIelés szükségességére.

A Fejér Me_el,ei Kornrán1,lrir,atal körtr},ezetr,édelnri és terrnészetvédelrrri lratáskörét érirrtőerr kienrelterl
kérem alkalrrrazni a könll,e:eí yéclelmének általános s:abáIyairó/ szóló 1995, évi LIII. tönény, a
íerrués:et yédelméről szőIő 1996. ér,i LIII törr,ény, a: európai kö:össégi ielentőségíí termés:eh,édelmi
retdelíeíés{í tertiletelrt"ől szőIő 21512.004. (X.8.) Kormányrendelet, r,alarrtiní a könn,e:eíi hatitsl,i:sgálati
és a: egl,slges könn,e:etltas:nálati engedélt,e:ési eliárásról szóIő 31412005. (XII.25.) Korrrrányrerrdelet
elő írásait. szenrpor-rtjait.

Adatszoleáltatás:

Az EljR. 9. sz. rrrelléklete alapjárr a korrrrárrylrivatal környezetr,édelni és ternrészetr,édelnri lratáskörében
a,,.felszíni yí:minőség-yédelmi teriilet és.fels:íni s:ennlle:ésre.f'oko:ottan ér:ékeny terület"
vonatkozásában adatszolgáltatásra kötelezett, ugyanakkor 2014. szeptenrber 10-étől r,ízr,édelnri
lratóságkérrt a területileg illetékes katasztrófavédelnri igazgatóság jár el, rnint alrogy a 9. sz. rnelléklet
táblázatában is szerepel, nint ,../'els:ílli és.fels:ín aIatti ví:nlitlőség-védeltti íeriilet, és.fels:íni s:ennve:ésre
.foko:otían érzékeny íeriilet " térrrakörbetr adatszol_eáltatásra kötelezett szerv. Előzőekre tekirrtettel, az
adatokat a Főosáálynak nem ál1 rnódjában megadnía, azza\ a területileg illetékes Fejér Megyei
Katasztrófar,édelrni Igazgatóság rendelkezik.

A kienrcIt térségi és iltegl,gi teriileírencle:ési ten,ek, yalamint a telepiilésrencle:ési ten,ek kés:ítése során
az ors:ágos, a kiemelt rérségi és a nlegl,gi ő,e:eíek teriileti ériníeííségél,el kapcsolatosan állás.foglalásrct
kötele:eít állanliga:gaíási s:eryek köréről és a: eljárás rés:letes s:abáh,airól sző].ő28212009. (XII. 11.)
Kornrányrendelet alapján a kömyezetr,édelnri és természetr,édelrrri lratáskörében eljáró konnánylrivatal
adatszol gáltatási kötelezett s ég gel rretrr rerrdelkezik.

A ten,ezési munkát segítendően, tájékoztatonr, lrogy Baracs község közígazgatási területén országos
jelentóségű r,édett tertnészeti terület. illetve a terntés:eí yédellnéről szóIő 1996. ér,i LIII. törr,ény (Tvt.)
23. § (2) bekezdése szerinti ex-lege természeti érték (forrás, foldvár és barlang) rrenr talállrató.

A község területe érirrtett a Duna és ártere elnevezésű. HLIDI20034 területkódú kiemelt jelentősé_eű

Natura 2000 terrrrészeí-megőrzési terület által. melynek terrnészetvédelnri kezelője a Durra-Ipoly Nemzeti
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Park Igazgatóság. A Natura 2000 háIózatba sorolt ingatlarrok helyrajzí szárrros jegyzékét
a: elu"ópai kö:össégi .felentőségt'í terntés:e^,édelmi rendelíetésíí teríiletekkel érintett ./öldrés:leteh"ől szőIó
I4l2010. (V. 11.) KvVM rendelet. nríg a területre vonatkozó főbb szabál1,okat c: ettrópai kö:össégi

.felentőség{í íermés:e^,édeltlti rendeltetést'í teri.iletelo,ől szóló 275l2004. (X. 8.) Kormányrendelet
(N a t u r a R. ) íarta7tnazza.

A település kőzigazgatási teniletén a: Ors:ágos Ter|.ileírende:ési Tervről szóló 2003. évi XXVL
törr,ényben (OTrT ) tne_slratározott és Fejér Megye Teniletrendezési Terr,ébett alkalrrrazott országos
ökológiai bálőzat nrag- és folyosó területei is rnegtalállratók.

A ferrti érintettségek pontos lelratárolásával, illetve annak térképi ábrázolásával kapcsolatbanaz adatgazda
ternrészetvédelnri kezelőve1 sziikséges egl,eztetrri.

A készülő településfejlesztési korrcepcióbarr az alábbi táj- és természetl,édelnri szerrrpontok
érr,ényesítését kérern:

o A T1,1. 19. § (2) bekezdése szerint a ternúszeti érték ígénl,bevételével járó tevékenység, igy
lailönösen a berulrázás, építés, létesítés tervezése. kivitelezése sorárr biztosítani kell, lrogy a

foldtarri tertnészeti értékek. r,alarnitrt a nl,ilr,áritartott ásl,ányvag},o11 csak a lelrető legkisebb
rrrértékben károsodjorr. A Tyr. 16. § (5) bekezdése szerint a vízfolyások és tatak tenrrészetes és

ternrészetközeli állapotú partjait - a vizes élőliell,ek védelnte érdekében - lneg kell őrizni.
A vízépítési rnurrkálatok során a természetkírnélő rne_eoldásokat kell előnyben részesíteni. Mivel a
yízes éIőhe|,e* ternrészetközeli állapotának lrelyreállítása a cél, ezért ezeken építési telek
kialakítását, feltöltését, a patakmedrek burkoiását (kiárkolását) rrreg keli akadályozni,

o ATyí.6. § (2) bekezdése alapján meg kell őrizrri a tájak természetes és természetközeli áIlapotát,
gondoskodrri kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét rrreglratározó ternrészeti értékek és

ternrészeti rendszerek ferumaradásáró1,

o A llr. 7. § (2) bekezdésének a), c) és e) pontjai szerint a táj jellege, a ternúszeti értékek, ai egl,edi
tájértékek és esztétikai adottságok megóvása érdekében gondoskodrri kell az épületek,
építrrrények, nyomvorralas létesítnények, berendezések kiilterületi ellrelyezése során azokrrak a

természeti értékek, a mesterséges környezet furikcionális és esztétikai összehangolásával történő
tájba illesztéséről: a település-, a területrendezés és fejlesztés, lailönösen a teniletfelhasznáIás, a

telekalakítás, az épííés, a lrasználat során kiemelt figyelrrret kell fordítarri a tenrrészeti értékek és

rendszerek. a tájképi adottságok és az egl,edi tájértékek tnegőrzésére: biztosítani kell, lrogy a
gazdálkodással összefi,iggő épületek- építrrrények. létesítnrérryek és berendezések ellrell,ezése.
trrérete, forrrrája, funkciója és szátrra alkalrnazkodjon a táj jellegélrez.

o Ahrafut,aR, 8. § (1) és (2) bekezdései szerint a védett tertnészetiterületttek tten minősülő Natura
2000 teriileten íilos errgedély nélkül ya_gy az errgedéli,től eltérő rnódotl olyan ter,ékenl,séget
folytatni, illetve olyarr beruházástvégezni, anrely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel- a terület
r,édelmi céljairrak a nregvalósítását akadáIyozza, ugyanakkor a Natura 2000 terület fenntar-tási
céljainak elérését nem veszél7,ezteíő vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor
jogszerűen. jogerős errgedé|l,nek rnegfelelóerr folyatott tel,ékenység korlátozás nélkiil folytatlrató.

o A NatttraR. 1 0. § ( 1) bekezdése alapján olyan terv vagy beruházás elfogadása. illetőle_e
errgedélyezése előtt" amely nem szolgálja közvetlenül valanrel1, Natura 2000 terület
ternrészetvédelrrri kezelését vagy akthoz nenr feltétlenül szükséges, azonban valarnely Natura 2000
területre akár önrrragában, akár más terwel vagy beruházással együtt lratással lehet, a terv
kidolgozójának. illetőleg a berulrázást errgedélyező lratósá_enak - a ter1,1,e1, illetve berulrázással
érintett tenilet krterjedésére, az érintett teniletnek a Natura 2000 területhez viszonyított
elhelyezkedésére. valanririt a Natura 2000 területen elóforduló élővilágra vonatkozó adatoka
fi_eyelemmel - vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által r,árlratóan a Natura 2000 terület
jelölésének alapjául szolgáló, az 7-4. szárnú rnellékletberr meglratározott fajok és élőlrelytípusok
ternrészetvédelrrri lrelyzetére gyakorolt hatásokat.
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1. KörnvezetvédeIem:

A környe:eti :aj és re:gés elletti yédelem egyes s:abályairóI szőlő 28412007. (X.29.) Konrrátryrendelet
(ZajR.) 9. § (i) és (2) bekezdése szerint a körrryezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítrnérryeket úgy
kell terveztri és tnegvalósítani. ltog1, a r,édendó területett. épületberi és hell,iségbetr a zaj- vagy
rezgésterlrelés feleljerr meg a zaj- és rezgésterlrelési kör,eteltrrényekrrek. A védendő területeket úgy kell
kijelölni, lrogy a lcrilön jogszabály szerinti zajterlrelési határértékek teljesüljerrek. A r,éderrdő épületet.
helyiséget úgy kell nlegtervezni és rrregépíteni, hogy a hilörr jogszabály szerinti belső téri zajterhelési
határértékek a lraszrtá|atbar,étel időpontjára teljesi,iljenek, A zay és rezgésr,édelnri kör,etelnrényeket a

védendő létesítmérryek. tertiletek besorolásának fiiggvényében a könD,e:eti zaj- és re:gésterhelési
határértékek tnegállapításáról szőlő 2712008. (X[. 3.) Kv\M-EüM együttes rendelet 1. szátnú
rrrel l ékl et e szab ály ozza.

A településfejlesztési korrcepció elkészítése során a lel,egő yédellttéről szóIó 30612010. (XII. 23.)
Kormányretrdelet (ZerR.) előírásaira lrír,otn fel a figl,elmet:

r Tilos a légszerrrryezés. r,alatrrirrt a 1evegő lakosságot zavarő bűzzel való terlrelése" továbbá a levegó
olyalt Irrértékű terlrelése. atne|1, lé_sszettnl,ezettséget okoz. (ZelR. 4, §)

r A légszetrnyező forrás Iétesítésekor és nrűködése során levegővédeltrri követelnrénl,ek nregállapítása
és alkalrnazása snikséges. (ZelR. 5. § (1) bekezdése)

o Bűzze| járó tei,ékenl,ség az elérhető legjobb techrrika alkalrrrazásával r,égezlrető, Ha az elérlrető
legiobb teclrrrika nenr biztosítja a levegő lakosságot zavarő bűzzel való terlrelésének nregelőzősét.
további rrrűszaki kör,etelnrérrl,ek írlratók elő. például sza_glratás csökkerrtó berendezés alkalrnazása.
vagy nreglér,ő berendezés ler,álasztási hatásfokárrak trör,elése. Ha a ler,egő lakosságot zal,arő bűzze|
való terlrelésének rnegelőzése rrrűszakila_q nenr biztosítható. a bűzzeljáró tevékerrység korlátozhatő,
felfiiggesalrető r,agy nre5iltható. (Lel,R.30. § (1) és (2) bekezdése)

Baracs a légs:enltl,e:etíségi agglomerúciók és :ónák kijelöléséről szőIő 412002. (X. 7.)
KvVN{ rendelet alapján a 5. zónacsoportba (Dunaújr,áros és könryéke) tartozik. A település teniletének
szennyező anyagok szerinti típusát a KvVM rendelet 1 . szárnú rrrelléklete rögzítl,, az egyes zőnák típusait
a levegőterheltségi s:int határéríékeiről és a ltelile: ki;tött légs:erutl,e:ő ponrforrások kibocsátási
határértékeiről szőIő 412011.(I. 14.) \M rendelet 5. szánrú rnelléklete Ltatározzanteg.

A jogelőd hatóság illetékességi területére vonatkozóan elvégezte az egyes zórrák levegőrninőségi
ten,einek felülvizs_sálatát. nrelyek a Főosáá|y lronlapjárr a ..Körrr5,ezeti adatok"/ ..Levegőminőségi
tervek" nrenüpont alatt (jltttl::',kdtktr f.zold]ratosag.]lui irrder.plrp?p:t&id:9-4) elérhetőek.

Egyebekberr fellrívorn a figyelrrret, lrogy egyes ter,ékenységek nregkezdése, létesítmények epítése
a könne:eti lrutás,izsgálati és a: e$y5!gg5 könT,ezetltas:nálati engedélve:ési eljárásról szőIó 31412005.
(XII. 25.) Kornrányrendelet lratálya aIá íaríozhat, ezért a koncepció elkészítése sorárr célszerű ezen
jogszabály előírásait is figyeiembe venni.

A népegészségügyi hatáskörében el.iáró Fejér Megyei Kornánylrivatal közegészségügy egyeztetési
szakterü|etet érintően a településrerrdezési eszközök rnódosításával kapcsolatosan az alábbi szakrrrai
véleménlt adja:
A Településfejlesztési Koncepció kidolgozásánál népegészségügyi, közegészségügyi. egészségr,édelmi
szernpontbó1 az aiábbiak figyelembe vételét javasoljuk:
. A koncepció elkészítése az Európa 2020 stratégia célkitűzéseivel és beruházási prioritásaival.

továbbá az OFTK és a Fejér rnegyei TK célrendszerér,el összlrarrgban 1örténjen lneg, a
területfejlesztési koncepció, a teniletfejlesztési progran és a területrendezési terv tartalmi
követelnrérrl,eiről. l,alatrritrt illeszkedésük. kidolgozásuk. e_cl,eZetésük. elfogadásuk részletes
szabályairól szóIő 21812009. (X.6.) Kornr. rendelet szerinti tartalommal.

. A Telepü|ésfejleszési koncepció hosszú távú célrerrdszerének elemei a lakosok életrnirrőségének
javítását. a városban elérlrető szolgáltatások infrastrukturális lrátterének fejlesaését segítsék. a
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kapcsolódó prioritások eg,varárrt fókrszáljarrak az urfrastruktúra rnilrőségének javítására. az épített
körrryezet nregór,ására. a környezetr,édelerrr, vízgazdálkodás irrfrastr-ukturális és lrumán
feltételrerrdszerének jar,ítására, r,alatlint a lrunrán közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális
ellátás) fejlesztésére.

. A Koncepció célkitűzése legl,err. lrog,v rrregvalósulása esetén a r,áros körrryezeti eletneinek nrinőségi
és rrrenrryiségi jellenrzői optinális korrrbinációban álljanak rendelkezésre a fetlrtartlratósá_e
kör,etelnrényeinek nre_gfelelőerr. így szolgálva az egészséges körnl,ezet biaosításár,al és áItalábal az
élhetőséggel szembetr tátlasáott elr,árásokat.

. A Kotrcepció kidolgozásánál kiemelt figyelrrret érdenel a teljes yízbeszerzés- és elosztás során
fellépő kockázatok nregfelelő kezelése. avízellátő rendszerek rrriiszaki karbarrtartásának. felújításárrak
ösztönzése.

. Szintén llag\lor1 fontos az elsődleges prioritás biaosítása a keletkező szetltryvizek elvezetésére és

tisaítására vonatkozóatr. a lakosság életnrinőségérrek javítása. a közegészsé_tügl,i szetrrpotrtok
érl,ényesítése és a körrryezet r,édelme érdekében.

. N{egtl),11glató nródotr. lrosszúl tál,otl gondoskodrri kell a keletkező szilárd- és folyékony iruiladék
e lő írás okrrak rrre gfe le 1ő gl,tijtés érő l. ellie 11, ezés érő 1 is.

r Fontos a család-és klínabarát zöld körrrl,ezet lnegterenrtése. családbarát. a fiatalok és az idősek aktír,
szabadidő eltOltését segítő rekreációs öl,ezetek kialakítása,

r § bioló_eiai allergérrek okozta egészségi kockázat csökkentése érdekéberr a zöldteniletek
kialakításánál figl,elerrinel kell lenni arra. lrog.v ott allergizáló hatású pollenrrel rendelkező. r,a_91,

rnérgező nör,ényzet rre kerüljön telepítésre. és külörrös figl,elrnet kel1 fordítatri a nrár nreelél,ő
zöldterül etek par|agfti rrrerites ítésére is.

. Hangsú1),ozottan fig,velni szükséges a lakosság körében az egészség- és környezettudatosság
forrrrálá sára, az egészségü gyi és szoc iális szolgáltatá sok fej leszt és ére.

Közegészségügyi szalorrai r,élenrényenret a településfejlesztési korrcepcióróI, az irrtegrált
településfejlesztési straté_giáró1 és a településrendezési eszközökről. valanrint egl,es településrerrdezési
sajátos jogirrtézrrrérrl,ekról szóló 3l4l20l2, (XL 8.) Konn. rendelet 37. § alapján adtanr ki.

A Koncepció r,élenrényezési eljárásában tor,ábbra is részt kír,átrunk venni.

A közlekedési hatósáei hatáskörberr eljáró Fe_iér Megyei Korrnárr},hivatal - gyorsforgalmi úttal. köáti
lratárátkelőhell},el. víziúttal és l.asúti pályalrálózattal. krilörrösen szintbeli köáti-r,asúti átjárór,al érintett
település. a légi közlekedéssel érintett település kir,ételér,el - a közlekedés eg},ezíetési szaldeniletet
érirrtőerr a településfejlesztési koncepció készítésér,el kapcsolatosan az alábbi az El_ir. 30. § (2) bekezdése
szerinti előzetes tájékoáatást adia:

A 314/2012.(XL8.) Konrrányrendelet 9. rrrelléklete szerint lratóságorrr a l,életnényezési eljárásban nerrr
rerrdelkezik lratáskörre1. A 9. nelléklet 9. porrtja értelrnében a r,éleményezésre a Nenzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal rendelkezik 1ratáskörrel.

A Fejér Meqyei Kormányhil,atal örökségvédelmi lratáskörében el_járó Székesfehérl,ári Járási Hii,atala
örökségvédelenr eg},eztetési szaktertiletet érirrtőerr a településfe_jlesztési koncepció készítéséve1
kapcsolatosarr az alábbi az El_ir. 30. § (2) bekezdése szerirrti előzetes tájékoaatást adja:

. A rendezés alá r,ont terűlet örökségr,édelni szempontból érintett:

. Baracs Község területen jelerrlegi adataink szerint a 21803 és a 38795 egyedi azonosító szárnon
nyilr,ántartott egyedileg védett régészeti lelóhell,ek-, a 89867 azonosító számon nyilvántaftott
ré_sészeti r,édőöl,ezet. r,alamint a a21796,2í797,27798,21801,21809,38037,38589,38590,
38591,39592,38601,38605,38607,38611,38612,38613,38616, 41206,53484, 57072,58687,
58688, 58690, 59367,59609, és az 59620, egyedi azonosító szánon rryilrlántartott régészeti
lelőhelyek talállratóak, Az adatok csak tájékoaató jellegűek.

. A kulturális örökség védelrnéről szóló 2001. évi LXIV, törvérry (a tor.ábbiakban Kötr,. ) 3.§-a,
alapján a kulturális örökség védelrne érdekében a köz- és nragáncélú fejlesztéseket - így
lailörrösen a terület- és településfejlesztés, terület- és településrendezés, könryezet-, természet- és

8000 Székesfehérr,ár. Szent Istl.án tér 9. tel: 22l526-900 fax: 22l526-905 e-mai: hii.atal(ii fejer,gor,,hu
Fejér N4e_alei Kormánvlrilatal Épitésü9i. Hatósági. Oktatási és Törl,énl,ességi Felügleleti Föosztál1. Epítésüg1 i Osaály

tel 22l512-250.06130l248-9455 fax: 22l512-259 e-mail: aliami.ibepiteszíiltkr.ggr.,,hu
ügyfélfogadás: Székesfehérvár. Várkörút22-24. hétfo-csütörtök 8.00-1 1.30 és 13.00-15.30 péntek: 8.00-1 1.30.

-6



tájr,édelerrr és az ezzel kapcsolatos berulrázások tervezését - e r,édelemnrel összlrangban kell
r,égezrri.

. A Kötr,, B5/A. § (1) bekezdése és a régészeti örökség és a trrúietlléki érték r,édelrnér,el
kapcsolatos szabái.vokró1 szóló 39l20I5, (III. 11.) Korrrr. rendelet (a tor,ábbiakban Kr,.) 68. § (1)

bekezdés a) porrtja alapján a település településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során
örökségr,édelnri lratástanulmánl,t ke1l készíteni,

. A Kötl,. 85/A. § (2) bekezdése alapján az örökségr,édelrrri ltatástarrulrnánlüan rnegfogalrrrazott
értélo,édelnri terv szerint kell rrregiiatároznt az örökségr,édelenrtrrel érintett teniletekre vonatkozó
településfejlesztési és településrerrdezési eszközöket.

o A Kr. 69. § ( l ) bekezdése alapján az öröksé_gr,édelrni lratástanulmány elkészítéséről a
településfejlesztési korrcepció \/agy a településrendezési eszköz készíttetője köteles _eorrdoskodrri.

A Kr. 69§ (2) bekezdése érlelnéberr valanritlt a Kötr,. 85/A. §-ábatr rrreglratározott öröksé_el,édelrrri
lratástanulrrrány elkészítésére j ososult :

ry' az örökségr,édelrrri hatástanulmány régészeti szakterületi nrunkarésze vonatkozásában a régészeti
örökséggel és a tlríienrléki értékkel kapcsolatos szakértői ter,ékenl,sé_eről szóló kortrránvretrdelet szerint
ré_gészeti területeti szakértői ter,éken},ség r,é_ezésére jogosult szakértő.
ó/ az örökségr,édelnri lratástatrultlánl, nrúielnléki szakterületi tnunkarésze vonatkozásában a régészeti
örökséggel és a nrűenrléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenl,sé_uről szóló konnányrendelet szerirrt
rlűernléki terület rnúiellléki érték dokunlentálása szakterületerr szakértői tevékenl,ség r,égzésére jogosult
szakértő \,aqy az, akr a 1ratástanulrrrány alapjául szolgáió tervfajta elkészítésére egyébként jogosultsággal
btr.

. Az Örökségr,édelmi 1ratástanulnrány,t a a Kr. 68. § (2) bekezdés a) pontjára fieyelerrrnel a Kr.
12. rrielléklete alapján kell elkészíteni, A KI. 68. § (2) bekezdése alapján az örökségr,édelmi
1ratástanuhrráriy kidolgozása során a településfejlesztési koncepciólroz a 12. rrrelléklet 1-3. porrtja
alatti vizsgálatokat és elemzéseket teljes körűen. a 12. nelléklet 6. potrtjábarr meghatározott
értékleltárt és a 12. melléklet 7. pontjábarr rlieslratározott értékr,édelnri tervet - a 12. rlielléklet 7.
pont 0 alpontja kir,ételér,el - a koncepció rrreglratározásá7toz szükséges részletezettségge1 kell
elkészíteni. A 12. melléklet 4-5. pontja szerinti összefoglalót és nyilatkozatot a

településfejlesztési koncepciólroz e1 kel1 készíteni.
o A Kr 68, § (4) bekezdése szerint az örökségr,édelnri hatástanulrrrány régészeti szaktenileti

nrunkarésze a 12. rrrellékletben nreghatározott tartalrni elenek könil a régészeti örökség
tárgykörér,el foglalkozó tartalrrri elemek ös szes s ége.

r A Kr. 68. § (5) bekezdése szerint az örökségvédelrni hatástanulnrány nrűemléki szakterületi
l-t-tunkarésze a 12. rlellékletberr nreglratározott tartah-tri elenrek köztil a rrrűerrrlékvédelen
tárgykörér,el fo glalkozó tartalrrri el emek ös szes s ége.

. A Kr. 33. § (1) bekezdése alapján rnűernléki körnl,ezetben r,égzett tevékerrl,ségek során nenr
sérülhet a műernlék megielenése. külör-röserr r,édett értékeirrek érr,ényesülése. a nríienrlékre nyíló
látvány vagy a műernlékből feltáruló kilátás. A Kr,33,§ (2) bekezdése alapján nrűemléki
jelerrtőségű tenileten \,égzett tevékerrységek során neln sénilliet a védett településrész
törlénelmileg kialakult szerkezete, beépítésérrek rnódja, összképe, a íájja| való 1ragyonrányos
kapcsolata, a tájban feltáruló látr,ánya. A Kr, 33. §. (3) bekezdése alapján történeti tájként védett
ingatlanok esetén biztosítani ke1l a védetté nyilr,ánításról szóló nriniszteri rerrdeletben elrendelt
céllroz rnéltó tenilet-fellrasználást. nrűvelést. a védett érték fennmaradását^ valanrint az értékkélrt
nr e glratározott j el lenrzők érr,érryesü l és ét.

o A Kí.77. § (1) bekezdése szerint a településfejlesztési koncepció, az tntegrált településfejlesztési
stratégia és a településrendezési eszközök jogszabályban nreglratározott egyeztetési eljárás
keretében kialakított szaknrai r,élerrrény során figyelemnrel ke11 lerrni a védett régészeti örökség és

a védett rlűelnléki értékek lrelyben törtérró nregőrzésének alapvető kör,etelmén),ére.
. A Kr. 77. § (2) bekezdése alapjárr a szakmai vélernényezés során a 33, §-ban nreglratározottakorr

túl a kör,etkező szenrporrtokat kell kiilörrösen érvényesíteni:
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a/ a rrrűetnléki körnl,ezet. a nlr]ienrléki jelentőségű tertilet. a törtérreti táj l,a*a1, világörökségi és
világöröksé_si r,ároInátt1,os terület egl,edi szabál1,ozását lehetővé tevő ki.ilörrleges építési öl,ezeti. övezeti
előírások és paranréterek. eql,é§ relrdelkezések rrregléte és nrirrősége.
ó/ a település (településrész) törtértelnrile_e kialaktrlt tagozódása. szerkezete. beépítési rrródja. jellenlző
épületrnagassága, Iragyományos j ellege.
c/ a közlekedéslrálózat szabá|yozásárrak a történeti telepüiésrész tnéreteilrez és szerkezeti adottságaihoz
alkalrrrazkodó rrregoldása.
d) az új építnrérryekrrek és építészeti elemeknek. illetve rrríiszaki belendezéseknek a történeltni
településkép. lragy,orrrányos tájkép jellegéhez és aránl,aihoz illő összhangja.
e/ a terület, a táj lragyornárryos arculatát íorzítő és túlterlielő. a ternrészeti vagy nrűvi körnl,ezetet
veszéh,eztető lratások ellrárításának szabá11,ozás i lehetősége.

o A Kr. 77.§ (3) bekezdése alapján a lratóság a településfejlesztési korrcepció, az irrtegrált
teiepülésfejlesztési stratéeia és a településrerrdezési eszközök egyeztetési eljárásában adott
szakmai r,élerrrényhez kikérheti

a/ nvilr,árrtartott \,agy r,édetté nyilr,ánított régészeti lelőlrelyet és r,édőör,ezetét érintő esetben az Asatási
Bizottság,
ó/ orszá,uos l,édelenr alatt álló nrűerrrléket. rrrűenrléki körnl,ezetet. nrűenrléki jeleritőségii területet.
törtérreti tájat érirrtő esetben a Testiilet szakértői r,élerrrérrl,ét.

o A tert,ezéssel érirrtett területen talállrató ré_eész.eti lelőlrell,ek és műenrléki értékek potrtos jelölése
érdekében kérjük a Forster Gyula Nenrzeti Orökségr,édelrrri és Vagyongazdálkodási Központ
Nyilr,árrtartási Irodájától (1014 Budapest, Tárrcsics N'Iihály u. 1.,1535 Budapest. Pf, 721.. tel.:
+3612254800) a közlriteles adatok nregkérését. fellraszrrálását és átvezetését.

. Fentiekle tekirrtettel Hivatalunk az eljárás későbbi szakaszaiban is részt kír,án vetrrri.

. A r,életnénl,ezési dokunrentációt, benne a nregalapoző vizsgá]lat részekérrt az örökségr,édelnri
hatástanulnrárryt, elektronikus adatlrordozón kérjük Hivatalunk részére rrregkiilderri,

Az irreatlanűg},i lratáskörben el_iáró Fejér Megyei Korrrrányhivatal földr,édelerrr egyeztetési szaldeniletet
érintően a településfe_ilesztési koncepció készítésével kapcsolatosan az alábbi az Elir. 30. § (2) bekezdése
szerinti előzetes táj ékoztatást adja :

A ternőföld Magtr,arorszá_s legfontosabb természeti erőforrása. arlel5,nek megőrzése, illetve sokoldalú
fr-rnkcióképességérrek fenntartása jelerrtős nemzetgazdasági érdek. A terrnőítild. rrrint környezeti eleln
védelrrre egyaránt jelenti a terrrrőfold nrenrryisé_qének r,édelrnét. az igénybevéte|ének és terhelésének a
nregelőzését. illetve a lelretséges csökkentését ragy a rrregszüntetését.
A ternrőföld és a talaj. nirrt ternrészeti erőforrások és értékek nregőrzése- az azokkal r,aló felelős.
fenntartlrató gazdálkodás. nelnzetbiZorrsá_ei jelentőségű stratégiai feladat.
A terrrrőföld l,édelrrréről szőlő 2.007. évi CXXIX. törr,ény (a tor,ábbiakban: Tfut.) szabályozásárrak legfőbb
célja. hogy a berulrázásoklroz. a településfejlesztési célok nregvalósításálroz elsősorbatt rre terrnőfoldet
r,eg},ellek igérrl,be. de ha ez elkerüllretetlerr. úgy |egalább a gl,engébb nrirrőségű ternrőfoldeket lrasználják
fel. A cé|. hogy a tnás célú haszrrosításra irányuló túlzott rnértékű. irrdokolatlan kezdeményezések
nie_lakadá15,ozásra kerüljenek. illetve az i_sénybel,ételeke az átlagosrrál gtr,en_tébb rrrinősé_eű tennöfoldeken
kerüljörr sor.
A Tfr,t, 9, § (1) bekezdése alapján lratósá_gi engedéll1,el |elret terrnőfoldet niás célra hasznosítarri. továbbá a
kiilterületi loldet belteniletbe vonni, rrrely engedély a ftjldliivatal adja ki. Ezért javasolom, hoey a

korrcepció készítése során az engedélyezés Tfi.t.-berr fo_slalt szerrrpontjait szíl,eskedjen figl,elernbe veruti.
- Terrlőföldet más célú lrasznosítással járó beruházás céljára csak kil,ételesen - elsősorban a gtr,en_sébb

nr inős égű ternl őfö ld i gérrl,b er,éte I ér,e l - lelret fellrasználrri.
- Atlagosnál jobb nrinőségű terrnőfoldet rnás célra hasznosítani csak idólegesen, vagy helylrez kötött
berulrázás céljából lehet. ATfl,t.2. § 1. pontja nreglratározza az átlagos rrrinóségű terrrrőföld fogalmát. A
Tfi,t. 11. § (2) bekezdése pedig kirrrondja, lrogy átlagosnál jobb minőségű termőftildet más célra
hasznosítani csak időlegeserr. illetőleg helyhez kötött igénybel,étel céljából tehet.
Tájékoztatom, hog.v Baracs településen átlagosnál jobb minőségű a 1-3. minőségi osztályú szántő, az
1-2. minőségi osztáll,ú legelő és a 3. minőségi osztáIyú rét műr,elési ágú termőftild. Mind a Tfi,t.,

8000 Székesfehérr,ár. Szent Istr,án tér 9. tel: 22l526-900 fax 22l526-905 e-mai; hii,atal,?iíbjer.gi_lr,.hu
Fe.jér \4egl,ei Kormánl,hiratal Épitésüg1 i. Hatósági. Oktatási és Törrénvességi Felügleleti Fóosaál1. Épitésügli Osaály

tel:22l512-250.061301248-9455 fax: 22l512-259 e-mail:allarni,ti-repilq§áa[ei§lgo]-b!
ügyfélfogadás: Székesfehérvár, Várkörút22-24. hétfo-csütörtök 8.00-1 1,30 és 13.00-15.30 péntek: 8.00-1 1.30,
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mind a 1997. él,i LXXUII. tön,ény 7. § (3) bekezdése szerint a fenti minőségi osztáIyú fti|deknél
rosszabb minőségű termőftildeket kell elsősorban beépítésre szánt célra kijelölni.
- A 15, § (5) bekezdés ö/ porrtja alapján el kell utasítani a belteniletbe vonás u,ánti kérelrriet, lra az olyan
területfellrasznáIás céljára iránl,ril. alrrely a település belterületérr beépítésre kijelölt, de rrrég fel nern
lraszrrált területérr rllesl,alósítlrató,

A településrendezési tervek készítése során le kell lratárolrri a kiváló terrlőlrell,i adottságú szántóterületek
ör,ezetét. A kil,áló ternrőhelyi adottságú szárrtóterület ör,ezetéberr a beépítésre szátrt területek kivételes
kijelölése a 2003. ér,i XX\/I, tv, 13/A. § alapján az állami főépítész térsé_ei területfelhasnlá|ási errgedéll,e
alapján történik.

A kir,áló ternrőhell,i adottsá_eúr szárrtóterületek ör,ezetében. illetőleg átlagosnál jobb nrirrőségű
terrrrőföldörr beépítésre szánt ör,ezet kijelölését nenr tátrro_9atonr. A nrező_eazdasági terlrrelésre kiválóarr
alkalnras, az országos átlagot jór,a1 rrreglraladó, átlagban is 25,82 aranykorona értékű. kir,áló ternrőlrelyi
adottságú. szárftő Irrűr,elési á_sú ternrőföldeknek a m,ezőgazdasá_gi ternrelés szánrára való nregőrzése fontos
cé1.

A tele

AzEIjr.30, § (4) Az önkornrárryzat dönt a korrcepció kirzálasztott fejlesztési irányáról, és arról. ho_ey

a nregalapozó r,izsgálat megfelel a tervezés alapjáriak.
Az Eljr. 30. § (5) A koncepció tervezetét a polgárrrrester r,életnényezésre rneghildi a (2) bekezdés a)
pont ab) alpontja szerinti állanrigazgatási szervekrrek, r,alamint a (2) bekezdés b) és c) ponda szeritrti
résZver,őknek. A részvevők - figyelenmrel a (3) bekezdésben foglaltakra is a koncepció tenlezetét
2i napon belül r,élenényezlk.
AzEIjr.30.§ (6) bekezdése szerint a polgárrrrester a koncepciót tartalrrrazó előterjesztésben isnerteti
az ei nem. fogadott vélerrrényeket és azok indokolását,
Az Eljr, 30.§ (7) bekezdése alapján az elfogadott korrcepciót az önkornányzaí lrorrlapján kőzzékeII
tenni.
Az EIjr.30.§ (8) bekezdése szerint a korrcepció elfogadásáról és lrorrlapor-r való közzétéíeléről a
polgármester 5 napon belül értesítést küld az egyezteíésben részt vettekrrek és az állani főépítésznek.

Az elkészült tervek r,élenrényezési eljárásában részt kívánok venni, igény esetérr szakmai korrzultációval
is segítjük nrunkájukat,

Székesfelrérv ár, 20 I 6. szepterrrber ? 9.

Tisztelettel:

Dr. Simon LászIó
kornránynegbízott

ner,ében és rrregbízásából

Fakász Tamás
állarrri főépítész

8000 Székesfehérr,ár. Szent István tér 9. tel: 22l526-900 fax:22l526-905 e-rrrai: hir.atalíi.fqier.gtlr,.hu
Fejér N4eglei Kormánvhiratrl Epitesüg1i. Hatósági. Oktatási és Törr,énvességi Felügleleti Fiiosztál1,. Epítésügl,i Osaály

tel: 22l512-250,06130l248-9455 fax: 22l512-259 e-mail: allarni.tbepitesztii.leier,. gov.hil
ü_eyfélfogadás: Székesfelrérvár. Várkörut22-24. hétfő-csütörtök 8.00-11.30 és 13.00-15.30péntek: 8.00-11.30.

,r^
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Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyit,atszámunkra !
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Várai Róbert úr,
polgármester

Baracs Község Önkormán yzata
Polgármesteri Hivatal
Baracs
Táncsics M.űt27.
2427

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

2509 Esztergorn Strázsa-hegy ! l525 tsuclapest, Pf. 8ó.

Ügyfélfogadás: ll2l Budapest, Költő ulca 2l.
Tel,: 11391-4610 Flx: 1/200-1168

E-mai|: dinpi@dinpi.hu www.dinpi.hu

Üi.sz.: 5874ll12016.
Ü.int.: Vrabély Panni
Tárgy: Baracs Község településfejlesztési
koncepciója és településrendezési eszközeinek
elkészítése - előzetes táj ékoztató
Hiv.sz.: B14064-9 1201 6.

Melléklet: átnézeti térkép
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Tisztelt Polgármester Úr!

Baracs Község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészítése
kapcsán ktildött megkeresésükre vonatkozőan táj- és természetvédelmi szempontből az alábbiakat
állapítottuk meg:

Baracs Község közigazgatási teniletén az alábbi, táj- és természetvédelmi szempontú kijelöléssel
érintett területek találhatóak:

o az Országos Területrendezési Tervről szőlő 2003. évi XXVI. törvényben (a továbbiakban:
OTrT továbbá Fejér Megye Közgyűlésének Fejér Megye Területrendezési Tervéről szóló
112009. (II. 13.) K. R. Sz. rendeletében lehatárolt országos ökológiai hálőzat övezetének
magterület és ökológiai folyosó övezete|'

o az OTrT. által kihirdetett tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete:

o az eurőpai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 27512004.
(X.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) által kihirdetett Natura 2000 hálőzathoz



tartjuk a kömyezeti értékelés során részletezni az éintetí területek jelenlegi táji és természeti
adottságait, a tewezett módosítások arra gyakorolt hatásait, illetve a településrendezési eszközök
felülvizsgálatával megteremtődő új területfelhasználások becsülhető átalakító hatásait, valamint a
káros hatások elkerülése érdekében a tervekben meghatátozott előírásokat, korlátozásokat, a

természeti és tájképi értékek hosszú távú megőrizhetősége érdekében tett intézkedéseket. A
Natura2000 területeket érintő esetleges módosításokat illetően felhívjuk a figyelmet a Kr. 10. § (5)

a) pontjára, amelynek értelmében a Natura2000 hatásbecslést - az e §, valamint a 10/A. §

rendelkezéseinek figyelembevételével - a környezeti vizsgálati eljárásban kell lefolytatni.

Adatszolgáltatásunkat és állásfoglalásunkat a kiemelt térségi és megyei teniletrendezési tervek,
valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szervek
köréről és az eljárás részletes szabá|yairől szóló 28212009. (XU. ll.) Korm.rendelet l. § (l)
bekezdése, a településfejlesztési koncepcióről, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos joginíézményekről szóló
3l4l20l2. (XI. 8.) Korm. r. 37. § (4) b) pontja, valamint a kömyezetvédelmi és természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71l20I5. (III. 30,) Korm.
rendelet 37. § d) pontja alapján adtuk meg.

Budapest, 2016. szeptember 27,

üdvözlettel:

Füri András

Kapják: Címzett (2427 Baracs, Táncsics M. út 27.)
Irattár

ff*tu'.7X
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Fejér Megyei
Katasztrófavédelmi lgazgatőság
Igazgatő -hely ettes i Sze rv ezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály

H-8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt.2. 8050 Székesfehérvár, Pí.: 947
Tell (06-22) 5l2-150 Faxl (06-22) 512-1ó8 E-mail:fejer.vizugy@katved.gov.hu

Szám: 35700112647- / l2}16.ált Tárgy:

2016 s/il 2 6
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Affi,\Vffi
\}i\.nhÉ.d íir:

l§o 9N)]: 50-] 0976(,l]"9tT(.])

Űgyintéző:
Telefon:
E-mail:

Baracs Közsé g Önkorm án y zatának PoI gá rm estere

2427 Baracs
Táncsics M. út.27.

Tisztelt Polgármester Úr!

Baracs község új településfej lesáési
koncepciój ának és településrendezési
eszközeinek felülvizsg álata - előzetes
tljékoztarási szakasz
Adámné stitz kornélia
22l 5 1 4-3 I 8, 7 0 l 443 -93 49
kornel i a. sti íz@katv ed. gov. hu

A településfejlesztési koncepcióról, az integráIt telepüIésfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszkc;zölrről, valamint egles településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 31412012. (XL 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 30. § és 9. számű melléklete
alapján, tárgyi ügyben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatőság lgazgatő-helyettesi
Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály az alábbi adatszolgáltatást nyújtja:

Baracs község közigazgaíási tenilete a 1929712007. ügyszámú, 5503712008 iktatószámú
határozattal kijelölt Kisapostag községi vízmű hidrogeológiai ,.B" védőidomát érinti. Baracs
község szenrtyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló
21912004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7.§ (a) bek. alapuló 1:100.000-es
méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alaíti vizek állapota szempondából
érzékeny terület (2a).

Baracs község közigazgatási területén az alábbi időszakos vízfolyások találhatók: Kokasdi-ér,
Nagyvenyim- Baracsi- ér.

A hatályos településrendezési eszközök és a szabályozási tervben a teryezett fejlesztések
átvezetése során az alábbiakat figyelembe kell venni:

Felszíni vizek vonatkozásában:

A nagyvizi meder, a parti sáv, a vízjárta, és a fakadő vizek által veszélyeztetett teniletek
használatáról és hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 8312014. (III.14.) Korm.
rendelet előírásait, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló
tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147l20l0.

U gyfélfogadás és ü gyintézői telefonos ü gyfélfogadás :

8000 Székesfehérvár, Hossztiséíatér u. 1. Tel:22/514-318 10l443-9349,2215|2-163
Vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekben előzetes időpont-egyeztetést követően az ügyfelek az alábbi
időpontokban fordu|hatnak kérdéseikkel személyesen a hatósághoz, illetve tekinthetnek be az eljárás

során keletkezett iratokba:
Hétfő, Szerda 9:00-12:00, l4:00-1 6:00

Péntek 9:00-12:00
kedden és csütórtökön nincs iig,,félfogadás

.ólr(k:k-l2lTE



(IY .29.) Korm. rendelet előírásait, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását
szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 3012008.
(XII.31.) KvVm rendelet előírásait be kell tartani.

A rendezési tervben le kell határolni a magas talajvízállású és a vízjárta területeket, a
hullámtereket és a nagyvízi meder területeket. Ezen teniletekre vonatkozó korlátozásokat a
nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta, és a fakadó vizek által veszéLyertebtt területek
használatáról és hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv
készítésének rendjére és tartalmára vonatkoző szabályokról szóló 83/2014. (III.14.) Korm.
rendelet szerint kell érvényesíteni.

vízvédelem vonatkozásában :

A felszíni vizek védelme érdekében a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló
220|2004.(VIL21), Kormányrendelet előírásait be kell tartani. A felszíni víz befogadóba
vezetett csapadékvíz minőségének mindenkor ki kell elégítenie a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 22012004.(VII.21). Kormányrendelet (a továbbiakban: FvR.)
és a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkoző határértékekről és alkalmazásuk egyes
szabályairől szóló 2812004.(XIL25.) KvVM rendelet (továbbiakban: Felvi,hat.R.) előírásait.

A felszín alatti vizek védelme érdekében a felszín alatti vizek védelméről szőlő 21912004,
(VII.21.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. A felszín alatti vizbe történő bevezetés
esetén vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni
védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szőlő 612009. (IV. 14.)
KvVM-EüM-FVM együttes rendelet előírásait be kell tartani,

vízellátás vonatkozásában :

Ivővízellátás létesítményeinél a I4712010. (IV.29.) Korm. rendelet előírásait, valamint a
12311997. (VII.18.) Korm. rendeletben előírt védőtávolságokat be kell tartani és az előírt
védelemről gondoskodni kell,

Kutat létesíteni csak engedéllyel lehet. A háztartási célú talajvízkutakat 500 
^3lé,vízfe|használásig a helyi jegyző engedélyezi, egyéb kutak vizjogi engedély kötelesek. Enől a

7 2 l I 99 6. (Y .22.) Kormány rendelet rendelkezik.

Az ivővízkutak tervezése során figyelembe kell venni a felszín alatíi vízkészletekbe történő
beavatkozás és a vízkútfrrrás szakmai követelményeiről szóló 10I12007.(XII.23.) KvVm
rendelet, a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szőlő 12311997, (YL 18.) Korm. rendelet, valamint a vizek
hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és
létesítményekre vonatkoző általános szabályokról szőlő I47l2010. (IV.29.) Korm. rendelet
előírásait.

S zennyvízelhelyezés vonatkozásában :

A szennywíz elhelyezésre a községi szennyvíztendszer igénybevételét kell tervezni. Ahol a
csatorna nem épült ki és kiépítése gazdaságtalan lenne, az ártalommentes helyezésére
szakszerű közműpótlókat kell alkalmazni, (Ha a helyi talajviszonyok és beépítettségi
viszonyok lehetővé teszik szikkasztás, ill. megfelelő befogadó esetén a tisztított szennyvíz
éIőv izbe vezetése is elképzelhető. )

A szennywízszlkasztástházi szennyviz és 500 m'lé, alatti mennyiség esetén a helyi jegyző
engedélyezi. Egyéb esetekben az egyedi szennyvízelhelyezés vizjogi engedély köteles. Enől a
7211996. (Y.22.) Korm. rendelet rendelkezik. Záft szennyvíztároló vizzárőságát a
használatb avéte] során i gazolni kell.

C sapadékvizek vonatkozásában :

A csapadékvizek károkozás nélküli elvezetéséről gondoskodni kell. Szennyezett
csapadékvi zek élővízbe nem vezethetők.

Oldal:2l3



A Hatóság a településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszában a Kr. 38.

§ (1) bekezdésének b) pontja alapján résá kíván venni. Kérem, hogy a tervdokumentációt

CD-lemezen is szíveskedj en megküldeni.

Székesfehérvár, 20I6. szeptember (..!,

Magosi Lajos tű. ezredes
Katasztrófavédelmi lgazgatő

helvett és
J/

-helyettes

Készült:
Egy példány:
Kapják:
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2. irattár
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FEJÉR MEG\TI RENDÓR-FÓKAPITÁNYSÁG
RENDESZETI IGAZGATOSAG

KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY

?016 §/tPI 2 8

Ügyszárn: 07 00017 487 -l/20l 6. ált.

Baracs Község Onkormányzat
Polgármesteri Hivatal
!}@,
Táncsics NI. u.27.
2427

Tárg1,: Baracs Község Településfe.jlesztési Koncepciója
elkészitéséhez vélenrén1,
Hiv.sz.: Bl 4064-21 /20I6.
Ea: Kerk-uska László r. őrnagy
Tel.: (22) 54I-600 l2552
E-mail: kerkuskal ,7 íbjer.police.hu

Tisztelt Cím!

Baracs Község Polgármesterének megkeresésére, a község Településfejlesztési Koncepciójának és

Településrendezési eszközeinek elkészítése ügyében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (8000
Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2.) részéről az alábbi véieményt adorrr.

Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testülete döntött aról, lrogy új Településfejlesztési
Koncepciót és Településrendezési eszközöket kíván elkészíteni. A településfejlesztési
koncepcióról, az iníegrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről,
valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekől szóló 3I4l2012. (XI. 8.)

Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 37.§-ban foglaltaknak megfelelően az
Önkormányzat eljárást indított az új településrendezési eszközök elkészítése tárgyában.

A Konnárryrer-rdelet 37. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alábbi nyilatkozatot teszem.

A településen és annak közigazgatási területén új utak építése esetén a tervezésnél figyelemrnel kell
1enni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253l1991, (XII.20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: OTEK) 26. §-ban foglaltakra. Az új építrnények építésénél a járművek
elhelyezését az OTEK 42. § és 103. §-a alaplán ke1l megtervezni, különös tekintettel a 4., 6. és J.
számú rnellékletre. A vagyonbiztonság növelése érdekében figyelemmel kell lenni az új épületek
tervezésénél az OTÉK 567a. §-ban foglaltakra.

Mindezeken túlnrenően a közutak és csornópontok fbrgalomszervezési kialakításánál be kell taltani
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a hozzá kapcsolódó egyéb jogszabáIyban
foglalt előírásokat, melyeket az alkalmazott jogszabályok között ismeftetek.

Tájékoztatonl, hogy a rendelet 9. szánrú mellékletének 18. pontja értelmében a lratárrendészeti
kérdésben nincs adatszolgáltatási kötelezettségürk, tneft az országhaíártól 100 méteren belül nem
épül létesítmény.

Cim: 8000 Székesfelrérliir, Deák Ferenc u,2. X 800] Székesfeirén,ár, P1',:ó3

Telefon: 22l541'-6'7 6 BM telefon: 2212538 Fax:22/2242
E-mail: rendig,fejennrfk@íejer,police.hu
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A Településfejlesztési Koncepció és településrendezési eszközök elkészítése összefüggésben
kifogást nem emelünk, észrevételünk nincs. Az eljárás további szakaszában nem kívánunk
részt venni. A későbbiek során esetlegesen megküldésre kerülő dokumentációkat elektronikus
formában kérj ük elküldeni.

AIkalmazott jogszabályok:
- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXN. törvény.
- aköZúti köZlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,
- az országos településrendezési és építési követelményekől szóló 253lI99]. (XlL 20.) Korm.

rendeiet,
- a közigazgaíási hatósági eljárás és szolgáltatás áltaiános szabályairól szóIó 2004. évi CXL.

törvény,
- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló

93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet,
- az utak forgalomszabáIyozásárói és a közútijelzések elhelyezéséről szóló 20l1984. (XII. 21.)

KM rendelet"
- az utak forgalomszabályozásárő| és a közúti jelzések elhelyezésérőI szóló

20l1984. (XII. 2l .) KM rendelet módosításáról szóló 55l20I1. (X. 24,) NFM rendelet,
- a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4l200I. (l, 31.) KöViM

rendelet,
- a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeirő1

szőIő 8312004. (VL 4.) GKM rendelet,
- az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló lIl200I. (III. 13.) KöViM

rendelet.
- Az egyes tervek és prograrnok környezeti vizsgálatáról szóIó 212005. (L 1 1 .) Korm. rendelet,
- a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feiadat- és hatásköréről szóló 32,912007.

(XII. 13.) Korm. rendelet 1 1. § (2) bekezdés e) pontja,
- a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 6112007. (XII.28.) IRM

rendelet l. §-a.

Székesfehérv ár, 2016. szeptember 2 1 .

Dr. Varga Péter r. dandártábomok
rendőrségi főtanácsos

megyei rendőrfőkapitány
nevében és ntegbízásából

Kaposvári Károly r. alezredes
rendőrségi tanácsos

osrtályvezető

véleménvt kapiák:

1, Baracs Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2427 Baracs, Táncsics M. u.2'7 .

2. Irattár
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Telefon: 06 (l) 237-5556. HM27-933 . Fax: 06 (l) 237-5551 . HM27-945
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Hiv. szám: B14064-2012016

1. szárnú példány

Baracs Község Önkormányzata
2016 §/tPT 1 9

5hőt Vlc{6

Tárgy: Baracs község településfejlesztési
településrendezési eszközeinek készítése
tájékoztatási szakasz

Tisztelt Cím!

2427 Baracs
Táncsics M.27.

koncepciójának és
teljes eljárás. előzetes . ,, \...;._ _ .l ,,

2016 sltPT i 9

,]v?,5
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azza7

kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adorn: A település közigazgatási területén az Országos
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény l2. § (1) bekezdés i) pontja szerinti
kiemelt fontosságú honvédelrni terület vagy 12. § (2) bekezdés h) pontja szerinti honvédelmi
terület övezetébe tartoző honvédelmi rendeltetésű ingatlant nem tartunk nyilván.

A tárgyi módosítás a honvédelem érdekeit nem érinti, a Magyar Honvédség nernzeti és

szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban
külön észrevételt nem teszek.

Nyilatkozom, hogy a további vélernérryezési eljárásban nem kívánok részt venni, a
jóváhagyott, egybeszerkesztett dokumentációra elektronikus formában tartok igényt.

Jelen állásfoglalást, mint a 28212009. (XII. l l.) Korm. rendelet l. sz. mellékletének 9.

és l7. pontjában és a 3l4l2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. rnellékletének 17. pontjában
rnegjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemme| az épített kömyezet alakításáról és
védelrnéről szőlő 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pondára.

Budapest, 201 6, szeptember

Tisztelettel:
Dr. Simicskó István

iar ország honvédelmi rnini sztere
nevében és megbízásából

KészüIt: 2 példányban
Egy példány: l lap
Ügyintéző (tel/fax): Bucsánszky Zo|tán alezredes (tel
Kapják: l. sz. pld.: Cílnzett

2. sz. pld.: Irattár
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H-l088 Buda;resí, Rákóczi írt 4l.
Lcvólcím: 1428. I}udapest, Pf.: 33.

Ügvfélíbgaclási itlő: H, SZ: 9""-l4u0, P: g(lt'-13(l0

Iktatószálrr: 03ó00-0004/20l6
Eli,íadó: Ccbula T,ímca

várai ltóbert részére
polgántrester

Baracs Község
Ön kornrán yzatán ak Po l gármestere
2427 Baracs, Táncsics M, út2'7 ,

|ktatósztirnÖntiknél: Bl40(l4-10l20l6
Eliia<jó Önriknól:
lr4elléklct: l dt] cD

Tárgy: Baracs TFK. TSZT és HÉISZ
módosítása, clőzetes tájókoztatás és
adatszolgáltatás - r,álasz

Tisztelt PoIgármester Úr! ,}q$$%bq*
l--r-t.-:,.

Tárgyi tómában érkezett levelóvel kapcsolatban lgazgatóságunk, mint a Ouna nagyiá'
medrétrck kezelője a következő adatszolgáltatást és clőzetcs tájékoztatást adja:

A településrendezési eszközök megalkotása. illetve jövőbeli esetleges rnódosítása során a
Duna folyanr közép- és nagyvízi medrét érintő terülctek és létesítmérryeik vonatkozásábarr az
alábbi jogszabályi előírások betartására hívjuk fel a figyelmet:

- ,,Q l,izek haszno,sításeil, védelnút és kát,lételeinek elhárítcisát szolgálr5 tevékeny,régekre
és létesitntényekre vonatkozó általúlttls szabályoh,ó/" szóló 147/2010, (IV.29.)
Korm. rendelet;

- ,,a vizek haszno,sításút. védelmét és k(trtéíeleinek elhárítúsát szolgáló tevékenységeh,e
és létesítményekre vonulkozó nliíszaki szabdly,oból" szólő 30/2008. (XIt.3l.) KvVM
rendclet;

, ,,o naglyi2i medet,, tt purti sál,, a l,ízjdrla és a./hkadó vizek últal veszél)lezíelelt
területek hasznáIuíúról. ha:;ztzosításáróI, vulatnint a folyók eseíében u nctg|,vízi

meclerkezelési íerv készíté:;ének reneliére és tat,lalmárcl vtlltctíkoz<5 szabtílyokrrjl" szőlő
83 12014. (IIt.14.) Korm. rendelet;

- ,,Qz erdőről, az erdő yédelméről és az ertlőgazdúlkodítsról" szőlő 2009. évi XXXVII.
törvóny valamint annak végpelrajtásáról szóló 1fi12a09. (XI.13) FVM rendelct.

Ezerr felü1 tájékoztatjuk, lrogy a folyanr e szakaszára vonatkoző, a 8312014. (IlI. 14.)
Kormányrendclct (Korrnány,errdelet) előírásai alapján a nagyxízi rnederkezelési terv
(NlvlT) elkészi.ilt mutrkarészeilrek jogi előkészítése tor,álrbra is folyarnatban vatr.

Az NMT clkészült munkarószek jogerőre való enrelkedéséig kéljük, minclenképpen vegyók
figyelernbe a Konrráttyrendelct vonatkclzó részeibcrr fbglaltakat - külörr kiemelve a

?016 sltPl 3 ü,



Kormárryrendelet 5. § -ban leírtakat - a telepiilésrendezési eszközök nregalkcitásakor és

rnódosításakor.

Kiegészítósiil megadjuk Baracs térségórrek főbb árvizvédelmi parattrétereit, az esctlege§en

ellrelyezerrdő új épületckre vonatkozóatr:

- A jclerrleg aktuális traÁSZ értékcket ,,a ,fislvók núrtékudó úrt,í:sziní,ieir(it" szótő
7 4 / 20 l 1. (Xr I. 23.) BM rerrdelet tarlaltnazza:

_ A legnag1.obb vízszint (LNV) térséghez tarlozó pararnéterei az alábbiak:

Baracs l5ó5+000 fkni nól - LNVzor:: 96,29 mBf;
Baracs 1566+000 fkm nél - LNVzotr: 96,39 mBf;
Baracs 1567+000 fknr nél - LNVzol:: 96,§6 ml}f;
Baracs 1568+000 fkrn rrél - LNV:rlt;: 96,59 mBf;
Baracs i5ó8+500 fkrn nél - LNV:ut::96o58 mBf;

Nyornatékosítjuk, hogy a nagyvízi rnederkezeiési tervek jogerőre ernelkedéséig a Durra
folyarrr közclében lévő árr,ízr,édelmi töltéssel nem védett, valamint nagyr,ízi mederrel érintett
irrgatlanok művelési ágának esetleges módosítását, illetve beépítési kezdernényezését

szíveskedj enek elhalasztarri.

Tájókoztatjuk továbbá, hclgy lgazgatóságurrk korábbarn vagyonkezelőihazzájárulást adott ki
a Baracs közigazgatási tcrületéri, a Duna 1567+700 fkm szelvérryében ellrclyezendő
úszóműves kikötő létesítési engedélyezési eljárásálroz.

Baracs térségében a Duna nagyvízi lnedrét leíró áilornányokat levclünk nrellókleteként
csatoltarr megküldjük.

A véleinényczósre készült terveket. dokurnentációkat elegendii CD-n rnegküldeni
l gazgató s á gunk részére.

A rendezési ten ek vélemérryezési eljárásaibarr továbbra is részt kívánunk venni,

Budapest, 2016, szepteinber 28,

Ücli,ijzlcttel:

L
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FEJÉR MEGYEI SZAKASZMERNÖXSECB

tervének módosításához

Baracs
Táncsics M, űt27,

2427

8000 Székes;fehérvár, Balatoni út 6.
Levélcím: 80(12 Székesfehérvár, Pf. 281
vÁr 10029008-01712041

r.Ur"r,tZZl ZZt-

várai Róbert úr részére
polgármester

Tárgy: Baracs község településrendezési

adatszolgáltatás
Baracs Község Önkormányzatának Iktatószám: FM-00201-0003/2016.
Polgármestere Hiv. szám.: B14064-2412016

Ügyintéző: Lendvainé Répási Rita
Tel.z (22)27I-273
E-mail: lendvaine@kdtvizi g,hu
Melléklet: 1 db jpg fájl! Vr).Cn -iirr Ilt )16
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Tisztelt Polgármester Úr! 
}.?+ ,)q,)g ,,,.r,,, $

Fenti ügyiratszámű megkeresésük szerint a helyi Képviselőtestület a 1291201,6. (VI.23.) számú
határozata alapján Baracs község új településfeilesztési koncepciójának és az új településrendezési
eszközeinek módosításával kapcsolatosan kérte Igazgatóságunk véleményét.

e 3i4l20i2. íXi.8.) Korm. rencieiet 38. §-ban foglalt köteiezettségünknek eieget téve a tárgyi
üggvel kapcsolatban az alábbiakat nyilatkozzrrk:

Az Országos Területrendezési Tervről sző|ő 2003. évi XXVI. törvény 3l7. számű melléklete szerint
Kulcs közigazgatási területe érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezetét.

Baracs község a 2712004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján érzékeny felszín alatti
vízminőség-védelmi területen fekszik. A település területét érinti közcélú ivővízbéuis védelmére
lehatárolt, illetve kijelölt hidrogeológiai védőidom (Kisapostag Yízmű hidrogeológiai B
védőidoma), a védőidomnak azonban nincs felszíni metszete, azaz a vízbázisnak nincs
hidro geoló giai védőterülete.

A település területe a Duna részvizgyűjtő tervezési területen, ezen belül az 1.I1. Sió vízgyűjtő-
gazdálkodási tervezési alegységen foglal helyet.

A település külterületének dél-keleti része a Duna nagylízi medrével érintett, ezért a későbbiekben
a település Duna parti részét érintő fejlesztések esetében figyelembe kell venni a nagyvízi meder, a
parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett teriiletek használatáról, hasznosításáról,
valamint a folyók esetében a nagyvízi mederl,.ezelési terv készítésének rendjére és tartalmdra
vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. QII. 11.) Korm. rendelet és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi
Igazgatőság által készített, a Duna Tassi zsilip - Dunafoldvár közötti szakaszára vonatkozó
02.NMT.03 számú nagyvízi mederkezelési terv elóírásait,

előzetes



-2-

Baracs község területe a Vásárhelyi-terv tovább§lesztése keretében megvalósuló vízkar-elhárítási
célú szükségtároző területét nem érinti.

A véleményezési eljárás további szakaszaiban részt kívánunk venni.

A véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kérjük.

Kérjük az új településeszközök elkészítésénél a fe;ntiek szíves figyelembevételét!

Székesfehérvár, 20l 6. szeptember 2 1 .

Tisztelettel:

vezető

Kapják: Címzett (e-mail: varair@baracs.hrr)
Előadó
Irattár

tú#"
Jenő



Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Pécsi 1-1atóság: lroda

Várai Róbert polgármester úr részére
Baracs
Táncsics M. út27.
2427

Tisztelt Várai Róbert Polgármester Úr!

l ktatószám : CP l 27 2B3-2l 20 1 6
Tárgy: tájékoáatás
Ügyintéző: Mészáros László
Hiv. ügy. sz,: 8/4064-2312016.
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A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint a Baracs
Község településrendezési tervének előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi tájékozta-
tást 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 követelményekról.

A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési szolgál-
tatókról 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 kózművek
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításá-
nál - a külön jogszabályban meghatározott módon - biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmé-
nye k el h elye zé sé n e k l e h etősé g ét. "

A postai |étesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szőló 2012. évi CLlX. törvény
31. § (1) bekezdése alapján: ,,A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél,
korszerűsítéséné!, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes posíai
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét."

Az elhelyezés területét a25311997. (Xll. 20.) Korm. rendelet 26, § (1) bekezdése szabályozza,to-
vábbi műszaki iránymutatástazMSZ7487 számú szabvány ad, míg azelhelyezés engedélyezésének
feltételeit az elektronikus hírközlésiépítmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építmé-
nyekkel kapcsolatos hatósági eljárásokrólszóló 1 412013. (lX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban:
Rendelet), továbbá a 8l2O12. (l. 26,) NMHH rendelet határozza meg.

A Hatóság tevékenységének - jogszabályban meghatározott - célja az elektronikus hírközlési piac

zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet vég-
zők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának,
illetve fenntartásának elósegítése az elektronikus hírközlési ágazatban.

'rilsi
t:
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A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható,
támogatható vagy korlátozhatő, ezért indokoltnak tartom, hogy az érintett hírközlési szolgáltatók az
előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési rendje

szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását.

Kérem, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész elkészítése so-
ránvegyékfigyelembea Rendelet 18 § r,9) pontjában,26. §-ában, valamint4. mellékletébenfoglal-
takat.

A hírközlési szolgáltatókról adatok találhatók honlapunkon (www,nmhh.hu), de munkatársaink más
módon történó érdeklődés esetén is készséggel állnak rendelkezésükre.

Kérem, hogy a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére véleményezésre
(papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, iktatószá-
munk válaszlevelúkön történő feltüntetésével és a hírközlési szaká9i munkarészek csatolásával.

Pécs, 2016. szeptember í5.

Tisztelettel

11,,
't':
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Baracs Község településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésével kapcsolatos

megkeresésére a Nemzeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal részéről az alábbi

előzetes véleményt adom,

1. Településfejlesztési Koncepcióra adottvélemény

Vélemény közúti szempontból:

Figyelembe véve:

az Országos TerületrendezésiTervről (OTrT) szóló 2003. évi /üVl. törvényt,

a 122212011, (Vl.29.) Korm. határozatnak az országos közúthálőzat nagytávú tervéről szóló
szakaszait,

a Nemzeti Közlekedési lnfrastruktúra-fejlesztési Stratégiáról szóló 1486/2014. (Vlll, 28,) Korm,

határozatot,

a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési,
városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról szóló 169612014. (Xl. 26.)

Korm, határozatot,

a központi költségvetésből finanszírozott kiemelt közúti beruházásokról szóló 1010/2015.

(l. 20,) Korm. határozatot,

az lntegrált Köz|ekedésfejlesztési Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításá-
ról szóló 124712016. (V, 18.) Korm. határozatot,

a Magyarország rövid- és középtávú közútfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruhá-
zások összehangolásáról és azok 2022-ig történő megvalósításáról szóló 137112016, (Vll, 15.)

Korm. határozatot,

és az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgalási hatósági ügyek nem-

zetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok ki-

jelöléséről szőló23112016 (Vl1,29.) Korm. rendelettel módosított 34512012 (Xl1.6.) Korm. ren-

deletet,

az lntegrált Kózlekedésfejlesztési Operatív Program 4. prioritásának keretében megvalósítani
tervezett projektek tekintetében a kötelezettségvállalás feltételeiről és a Program éves fejlesz-

tési keretének előkészítéséről szóló 146012016, (Vlll, 24,) Korm. határozatot,

Út- és niougyi Fóosztály
Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály

1066 Budapest, Teréz krt. 62. , 13B7 Budapest 62., Pf.: 30. 'telefon: +36 1 474 1770'íax +36 '1 331 9917
www.nkh.hu

Útügyi, Vasúti és Haiózási Hivatal
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megállapítható, hogy Baracs Község közigazgatási határát az országos közúthálózat vonatkozásában
középtávon (2022-ig) megvalósítani tervezett fejlesztési elképzelés nem érinti, Nagy távban (2022

után) a hálózatíejlesztési koncepciók tartalmazzák az MB gyorsforgalmi út jelenlegi M6 csomópontjától
nyugati irányba történő tovább-vezetésének megvalósítását. Ez az új nyomvonal Baracs közigazgatási
területén keresztül fog haladni,

Általánosságban az országos közúthálózatot érintő módosítások során kérjük figyelembe venni az or-
szágos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) szóló 25311997, (X]l, 20,) Korm. rend.e-

letet és a településrendezési tervek közúti közlekedési munkarészeit tartalmazó Űt Z-1.218:2003 Úr
ügyi műszaki előírást, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi l, törvény vonatkozó rendelkezé-
seit.

Vélemény vasúti szempontból:

Figyelembe véue az egyes közlekedésfejlesztési projeldekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatőságok kijelö-
léséről szólő 34512012. (Xll. 6.) Korm. rendeletet, megállapítható, hogy a települést a közeljövőben
vasúthálózati fejlesztés nem érinti,

2. Településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos vélemény

Amennyiben a módosítással érintett területek köz|ekedési létesítményeket is érintenek, kérem az aláb-
biak figyelem bevételét:

A tervezés során figyelembe kell venni az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXV|,
törvény (OTrT) előírásait, valamint összhangban kell lenni az elfogadott Fejér Megyei Területrendezési
Tervvel.

A településrendezési tervek kötelező, alátámasztó közúti köz|ekedési munkarészeinek tariaimi követel_
ményeit az e-UT 02,01,41számú Útrigyi Műszaki Előírás haíározza meg. A közlekedésijavaslat készí-
tése során a közutak tervezésére vonatkozó e-UT 03.01.,11 számú Útügyi Műszaki Előírást is be kell
tartani.

A közlekedési javaslat célja az, hogy a közlekedési létesítményekre vonatkozó tervezett műszaki para-
méterek (pl, a közutak, vasutak elhelyezésére biztosítandó építési terület szélessége) beépítésre kerül_
jenek a szerkezeti tervbe, a szabályozási tervbe és a helyi építési szabályzatba,

A rendezési tervben a közúthálózati elemeket, azok tervezési osztályba sorolását úgy kell meghatároz-
ni, hogy azok megfeleljenek a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V,31 ) KHVM rendeletben és a
,,Közutak tervezése" e-UT 03.01.11 számú Útügyi Műszaki Előírásban foglaltaknak, valamint összhang-
ban |egyenek a kiszolgálandó területi igényekkel, a védett vagy védelemre javasolt területekre vonatko-
ző szabályozásokkal, a térségre vonatkoztatott környezetvédelmi előírásokkal.

A tervezés során az utak és csomópontok helyigényét a távlati forgalmi igények alapján kell meghatá-
rozni, Figyelembe kell venni a szükséges keresztmetszeti elemeket (forgalmi sávok, parkolósávok, jár-

dák, gyalogút, padkák, rézsűk, kerékpársávok, kerékpárút, elválasztó sáv, zöldsáv, forgalom elöl elzárt
terület stb.), a közművek elhelyezését, valamint a vízelvezetés és az esetlegesen szükséges környezet-
védelmi berendezések helyigényét is,

A keresztmetszeti méretezést azon meglévő utak esetében is el kell végezni, melyeket magasabb kate_
góriába sorolnak, vagy új funkciókat terveznek (új kerékpárút vagy kerékpársávok, várakozósáv, párhu-

zamos szervizút kialakítása, zöldsávok vagy fasorok telepítése stb.),

Az országos közutakat érintő új csomópontok vagy útcsat|akozások tervezésekor figyelembe kell venni
a ,,Szintbeni közúti csomópontok méretezése és tervezése" e-UT 03.03.21 számú és a ,,Közutak melletti
ingatlanok, kiszolgáló létesítmények útcsatlakozása" e-UT 03,02.21számú Utügyi Műszaki Előírásban
foglaltakat,
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A közútiközlekedésrőlszóló, 19BB, évi l. törvény (Kkt,)42lA. § (1)bekezdése szerint:

,,A közút kezelőjének hozzájárulása szükséges

a) külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren, autópálya, autóút, gyorsút és főútvonal

eseíén száz méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásá-

hoz, nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, kő, kavics, agyag, homok és egyéb

ásványi nyersanyag kitermeléséhez, valamint a közút területének határától számított tíz méter távolsá-
gon belülfa ültetéséhez vagy kivágásához, valamint

b) belterületen - a közút mellett - ipari, kereskedelmi, vendéglátó-ipari, továbbá egyéb szolgáltatási célú

építmény építéséhez, bővítéséhez, rendeltetésének megváltoztatásához, valamint a helyi építési sza-
bályzatban, vagy a szabályozásitervben szereplő közlekedési és közműterületen belül nyomvonal jelle-

gű építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez, továbbá a közút területének határától számított két méter

távolságon belül f a ülteté séhez v agy kiv ágásához,

c) amennyiben az elhelyezendő létesítmény dőlésitávolsága a közút határát keresztezi,"

A Kkt. 12, § (3) bekezdés szer|nt:

,,A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a felett és mellett - a közúti jelzőtáblák megter-

vezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről szóló miniszteri rendeletben meghatá-

rozott területen belül - nem lehet olyan jel, jelzés, egyéb tárgy és berendezés, amely a közúti jelzések-

kel - azok alakjával, színével - összetéveszthető, a láthatóságot akadályozza, alkalmas arra, hogy a

közlekedők figyelmét elterelje, vagy a közlekedés biztonságát egyéb módon veszélyezteti,

(3a) Nem lehet továbbá reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tájé-

kozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz lakott területen

a) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút területén, a közút úttesten kívüli burkolatlan területe

kivételével,

b) a gépjárművek közlekedésére szolgáló közút felett, annak műtárgyán, tartczékán, a járrla, a gyalogút,

valamint a kerékpárút kivételével,

(3b) Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefon-

oszlopon az adott ellátási területen működő áram-, illetve telefonszolgáltató engedélyével helyezhető el,

Reklámtábla, reklámhordozó és egyéb reklámcélú berendezés közvilágítási-, villany-, és telefonoszlo-
pon történő elhelyezése esetén az elhelyező köteles a közterület-használati díjak megfizetésére,

(3c) Tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz a közvilágítási-, villany- és telefonoszlo-
pon az áram-, telefonszolgáltató vagy áramhálózati engedélyes, valamint az oszlop tulajdonosának a

hozzájárulásával helyezhető el; az elhelyezést az eszközzel érintett oszlop alatti földterület tulajdonosa
és az eszközzel érintett oszlop alattiföldterülettel szomszédos ingatlan tulajdonosa tűrni köteles,

(3d) A tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz (3c) bekezdés szerinti elhelyezése
esetén

a) nem kell alkalmazni az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerintitelepülés-
ké pi bejelenté si eljárásra von atkozó szabályokat,

b) a közterület igénybevétele rendeltetésszerű igénybevételnek, a tájékozódást segítő jelzést megjelení-

tő reklámcélú eszköz pedig a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló beren-

dezésnek minősül,

c) a közterület b) pont szerintirendelíeíésszerű igénybe vétele közterület használati díjfizetési kötele-

zettséggel nem jár, a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszköz elhelyezéséérl az elhe-
lyezőnek a közút kezelője részére elhelyezési díjat kellfizetnie,

d) az elhelyezéshez a közterület használatra vonatkozó jogszabályok szerinti hatósági engedély, illetve

polgári jogi jogviszony nem szükséges.

(3e) A gépjárművek közlekedésére szolgáló közút lakott terüIeten kívüli szakasza mellett nem lehet

reklámtábla, reklámhordozó vagy egyéb reklámcélú berendezés, valamint a tájékozódást segítő jelzést
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megjelenítő reklámcélú eszköz, A tilalom nem vonatkozik a 2010, december 31-éig a nem gyorsforgalmi
utak mentén kihelyezett 12NO-ás ív méretű reklámfelülettel rendelkező reklámtáblákra, az üzemanyag-
töltő állomások területén elhelyezett cégjelzésre, és üzemanyagárakat tartalmaző táblákra, az építmé-
nyeken, az építmények telkén elhelyezett olyan feliratra, amelyek az építményben működő cég nevét,
jelét (piktogramját), vagy tevékenységét jelzik, továbbá azokra a - közvetlenül a közút mellett elhelye-
zett - berendezésekre, amelyek közlekedés biztonságát elősegítő közérdekű tájékoztató táblák szakmai
taríalmát, valamint engedélyezésüket meghatározó testület által engedélyezett a közlekedés biztonsá-
gát elősegítő közérdekű tájékoztatást taftalmaznak,"

A tervezés során a 25311997. (Xl1.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 38, §-ában rögzített védősávot (bizton-

sági övezetet) biztosítani kell.

Kiemelt figyelmet kell forditani a terület környezetvédelmi kérdéseire. A környezetvédelmijogszabályok-
ban foglalt előírásokat, valamint az érintett környezetvédelmi szervek előírásait be kell tartani,

A Településszerkezeti tervben, valamint a Helyi Építési Szabályzatban kéqük, azalábbiakrögzítését:

Vasúti területek mentén az OTÉK 36. § B. pontja szabályozza az országos közforgalmú vas-
utakra vonatkozóan az építmények közötti legkisebb távolságot. Az ebben meghatározott 50 m,

ill, környezeti hatástanulmány köteles eseteknél 100 m-es legkisebb védőtávolságon belül épí-
tési engedélyhez kötött, nem vasútüzemi létesítményt csak a rVÁV Zri, üzemeltetői és fejleszté-
si hozzájárulása esetén lehet elhelyezni. A beadvány esetében az üzemeltetői állásfoglalást a

MAV Zrt, PályavasútiTerületi lgazgatóság Budapest (1086 Budapest, Kerepesi u.3,), míg a fej-

lesztési állásfoglalást a MAV Zrt. Műszaki Felügyeleti és Technológiai |gazgatóság (10B7 Bu-
dapest, Vlll, Könyves Kálmán körút 54-60.) adja ki.

A vasútvonal távlati fejlesztése villamosítást, sebességemelési, tengelyterhelés és vonatmeny-
nyiség növekedést jelent.

A vasúti védőtávolságon belüli ingatlanok mindenkori tulajdonosai tudomásul veszik a vasútvo-

nal köze|ségét, vaIa,mint tei"vezeti fejiesziéséi, és ebből eredően semmiféle kárigénnyel, követe-

léssel a MAV Zrt. felé nem lépnek fel, kötelesek tűrni a vasútüzemből és vasútfejlesztésből ere-

dő környezeti hatásokat (zaj, rezgés, por stb.),

A védőtávolságon belül, a vasúti forgalom és az állala keltett környezeti hatások (zaj, rezgés,
por stb,) meghaladhatják a szabványban rögzíiett küszöb értéket, ezért lakó és pihenésre szol-
gáló létesítmény a vasúti pályától 25 m-en belül nem helyezhető el.

A meglévő vasútvonal mellett az új építmény építtetőjének feladata azOTÉK38. §-ban előírtak
teljesítése, és a környezetvédelmi előírások betartása, Ezen belül kiemelten a zaj- és rezgés-
védelem megoldása, az épület ingatlanon való megfelelő elhelyezésével, tájolásával, szükség
esetén műszaki megoldásokkal, úgymint zajvédő szerkezetek telepítése (zajvédőfal, növényzet,
vagy a zajterhelésnek kitett oldalon fix, akusztikailag méretezett nyílászárók beépítése, stb.).

Az 50 m-s vasúti védőtávolságon belülre tervezett lakóházak esetén, közelségük miatt, azokra
fokozottan érvényesülnek a vasúti forgalom által keltett környezeti hatások (zaj, rezgés, stb.).

Eme lakóépületek építése során, eleget kelltenni a25311997. (Xll. 20,) Kormányrendelet 55. §-
ban foglaltak:

,,(1) Az építményt és részeit, szerkezeteit úgy kell méretezni és megvalósítani, hogy a környeze-
téből ható zaj- és rezgéshatásoknak (pl. szeizmikus és forgalmi rezgéshatásoknak) az előírt,

mértékben ellenálljon, illetőleg azt meghatározott mértékig csillapítsa, "

A létesítendő objektum helyén a vasúti zaj- és rezgéskibocsátás értéke méréssel és számítás-
sal egyaránt meghatározható, amennyiben ezt a létesítmény beruházőla az építmény tervezé-
séhez igényli és megrendeli. A számíiás az MSz 07-29-411990.sz. szabványban rögzített mó-

don a íelépítmény, vontatási nem, sebesség, vonatfajták, vonatsűrűség alapján számítógépes
módszerrel végrehajtható, mely módszerrel a jövőbeni tervezett zajterhelési értékek is kalkulál-

hatók.
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A MÁV Zrt,. azidegen fél által okozott környezetszennyezésért felelősséget nem vállal,

Tekintettel a fenti közlekedési létesítmények érintettségére azeljárás további szakaszában részt kívá-
nok venni, Végleges véleményem kialakításához kérem a dokumentációt elektronikus formátumban
részemre megkÜldeni, valamint az eljárás gyorsítása érdekében online felületen elérhetővé tenni szí-
veskedjék.

Tájékoztatom, hogy a kiemelt térségi és megyei területrendezési teryek, valamint a településrendezési
tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kap-
csolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási szeruek köréről és az eljárás részletes szabályairól
szólő 28212009. (Xll. 11,) Korm. rendelet, továbbá az egyes teruek, illetve programok környezeti vizsgá-
latáról szóló 212005 (l 11 ) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése, illetve annak 3. számú melléklete a terv,
illetve program megvalósítása során várható környezeti hatás jelentőségének eldöntése kérdésében a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal részéreközreműködési hatáskört nem
állapít meg,

Érintett államigazgatási szervként fenti véleményem et a településfe/eszíési koncepcióról, az integrált
településfejleszíési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (Xl. B.) Korm, rendelet 30. § (2) bekezdés a/ pontja, valamint
a 37, § (4) bekezdése alapján, a rendelet 9. melléklet 9, pontja szerinti véleményezési jogkörömben

adtam,

Fenti véleményem kialakítása során a hivatkozott kormányrendelet 30 § (3) bekezdése szerinti, továb-
bá a 37 , § (5) bekezdése szerinti ágazati elhatározással és adatokkal rendelkező államigazgatási- és
kezelő szervet megkerestem, a részükről érkezett véleményeket leve|embe foglaltam.

Budapest, 2016. szeptember 29.

Bíró József
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalt vezető
elnökhelyettes nevében és megbízásábó|:
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E 7014362496, e-mail: gyori.diana@fejer.gov.hu. i.,. i l1li' i:li , /l._t i "]C,ld,eszközeinek 
elkészítése, környezeti

hatás jelentőségének véleményezése.

Blnacs Közspc ÖNronuÁNyzATÁNAK
PoI-cÁRltrsTERE
2427 Baracs

Táncsics M. űt21 .

|1,::.
TaL.q.Iv EopLNíI vELEMENy

A Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztorrsági és Földmíivelésügyi Főosztály Növény- és

Talajvédelmi Osaályhoz Baracs Község Önkormányzatának Polgármestere a község úrj településfejlesztési
koncepciójának és irj telepi.ilésrendezési eszközeinek kidolgozásával összefiiggésben véleményezés tárgyában
B l 40 64 - 1'l l 20 1 6. számon megkeresést intézeít.

A felsorolt, különböző szervek véleményezését előíró jogszabályok közti1 a talajvédelmi hatóság ,,az egyes tervek,
illetve programok környezeti vizsgálatáről" szóló 212005. (I. 11.) Kormányrendeiet alapján vesz részt az
eljárásban. E rendelet 3. sz. melléklet II.2.e. pontja szerint érintettség esetén talajvédelemre kiterjedően kell
rnegvizsgálni a tervezett módosítás várható környezeti hatását. A megkeresésben, i|lefte a csatolt önkormányzati
határozatokban konkrét, termőföldet érintó tevékenységekről nem adtak tájékoztatást. Nyilatkozatuk szerint az új

településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök készítésének célja a község fejlesaési szándékainak
érvérryesítése.
Tekintettel arra, hogy a módosítások nern kerültek konkretizálásra, nem állapítható meg, hogy az új
teleptilésfejlesztési koncepció és írj teleptilésrendezési eszköz kidolgozása a termőföldre jelentős környezeti
hatással bír-e. Altalánosságban elrnondható, hogy a termőf-öldek vonatkozásában ..a termőföld védelméről" szóló
2001. évi CXXIX. törvény előírásai tarlandók szem előtt. Tájékoztatom, lrogy a késóbbiekben a termőföldek
talaját érintő behatások esetén a talajvédelmi hatóság az eljárásokban közreműködik (művelés alól törlénó
kivonás, építési engedélyezés stb.).
A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozásról szőlő 312016.
(II.29 .) utasítása alapj án történt.

Tisztelettel:

Velence, 2016, szeptember 19. dr. Simon Lászlő
kormányme gbízott

nevében és megbízásából
-\

:\,
l,.Zimmermann Gyor$y:/

osztályvezető

Hivatkozási szám: Bl 4064-17 1201 6.

2016 sltPT 2 2.

PH

Kapják:
1. Baracs Község OnkormányzatánakPolgármestere (2427 Baracs, Táncsics M. űt27.) Tértivevény!
2. Fejér Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály NTO, irattár
3. Fejér Megyei Kormányhivatal Elelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály NTO, talajvédelmi
feliigyelő

8000 Székesfehérvár. Szent István tér 9.,tel.:22l526-900. íár: 22l526-905. e-mail: hivatal@1§er.gov.hu
Fejér Me_eyei Kormánvhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földmúvelésügyi Fóosztály

Növény- és Talajvédelmi Osztály
Ügyintézés helye: 2481 Velence. ország út 23.. tel.: 221589-210. ta"x: 221589-211

e-mail: nto@fejer.gov.hu
Ügyfelíbgadás: kedd. csütörlök: 8-16 óra. illetve előzetes egyeztetés alapján munkaidóben
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Ügyiratszám: X!V-G-O1 3 l'13257 -212016.
Ügyintézó: Kiss Sándor
Telefon: +36 22 510-528
Ügyintézőink kizárólag a láblécben feltüntetett
hétfói ügyfélfogadási idóben érhetók el!

Tárgy:
Településrendezési Eszközök módosítása előzetes
tájékoztatás
H ivatkozási szám,. 81 4064-1 9 l20 1 6
Me|léklet: --
Az eljárás megindulásának napja: -
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Baracs Község Önkormányzat

Kériük, beadványaiban hivatkozzon igyitatszámunkra!

Baracs Község Önkormá nyzat

2427 Baracs

Táncsics űt27. Ztil§ í]l(] 1 2

,ii;:

Köszönettel megkaptam fenti hivatkozási számú levelét, amelyben Baracs község a
településfejlesáési koncepcióről, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogíntézményekről szó|ő 3I4l20I2. (XI.8.)
Korm. rend 32. § (1) bekezdése a) pont, 36. § a) pont és 37. § (1)-(3) bekezdés alapján, az erdészeti
hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal előzetes tájékoztatását kéri.

A készítendő településrendezési tewhez az erdészeti hatóságként eljaró Pest Megyei
Kormanyhivatal hatáskörébe tartoző,jogszabályokon alapuló követelményei a következők:

1. Az erdőről és erdő védelmérőI és az erdőgazdálkodásról szőlő 2009. évi XXXVII törvény
(Evt.) 5-6., |1. és 13. §-aiban, meghatározza az erdőterület és az erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló foldterulet fogalmát. Felhívom a figyelmet arra, hogy
a törvény bizonyos, az Evt. 6.§-ában meghatározott nyilvántartási illetve természetbeni
állapothoz köti az erdő fogalmát, nem pedig az ingatlart-nyilvántartásban szereplő erdő
művelési ághoz. Ez sok félreértésre ad okot, hiszen az ingatlan-nyilvántartási állapotból
kiinduló tervező gyakían az Evt.-vel ellentétes övezeti besorolást tervez meg.

2. Szintén előforduló probléma, hogy a tervkészítés során a tewezők egyes erdőterületek
rendeltetését önkényesen megváltoztatjak. A rendeltetésváltozás az Evt. 27.§ (1)
bekezdése alapján az erdészeti hatóság hatásköre, melyhez a tulajdonosokhozzájárulása
is sziikséges. Ú3 erdő telepítésekor az elsődleges rendeltetést az Evt. 23.§ bekezdése
szerint szintén az erdészeti hatóság állapítja meg. A helyi rendelet tehát a fennálló jogi
szabályozás értelmében nem változtathatja meg az erdőterületek rendeltetését.

3. Az Evt. 78.§ (1) bekezdés szerint erdőterületet termelésből kivonni kivételes esetben
lehet. A 79.§ (4) bekezdése értelmében hasonlóan kell eljárni az erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló foldterület igénybevétele esetén is. Ezek miatt kérem,

Földm űvelésügyi és Erdógazdálkodási Főosztály
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor u. 1.

Levelezési cím: 2101 Gödöllő. Pí.:431.
Telefon : 28 l 532-30 1 : F ax 28l 532-302;

e-mail: erdeszeti.hatosag@pest.gov.hu, honlap: http://www.nebih.gov.hu/szakteruleteVerdo
Az ügyfélfogadás időpontja: hétfó 9oo - 1400 Tel: 28/532-308
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hogy erdőt érintő igénybevételeket ne, vagy csak valóban kivételesen indokolt esetben
tervezzenek.

4. Erdők védelem aláhelyezését (országos és helyi védettség) külön eljárás keretében lehet
engedélyezni, igy a szerkezeti tervben való esetleges feltüntetés nem jelenti a
ho zzáj áru|ás m e g ad ás át

5. A 25311997. (XII. 20.) Korm. rend. (OTEK) 28.§ alapján a tervezők gyal<ran az
erdőterületek bizonyos fokú beépíthetős égét határozzák meg. Az OTÉK azonban, ezen a
ponton ellentétes az Evt. 77-83.§-aiban foglaltakkal, melyek alapján erdőterületen
építmény csak kivételesen indokolt esetben, az erdőtenilet igénybevétele mellett
helyezhető el. Ennek indokoltsága viszont csak egyes erdőgazdálkodást szolgáló
létesítmények elhelyezése esetében jöhet szőba.

6, Az esetlegesen tervezendő erdőtelepítésekkel kapcsolatbanaz erdészeti hatóság felhívja a
figyelmet, hogy az erdőtelepítést az Evt. 44.§-a alapján az erdészeti hatósággal
engedélyeztetni kell. Az engedély csak az érintett szakhatóságok hozzájárulása alapján
adható meg. A telepítést azonban ezen túlmenően természetesen a termőhelyi viszonyok
is befolyásolják.

7. Gyakran előfordul rendezési ten,ekben olyan kitétel, mely kimondja, hogy az aC,ot
település területén az erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet . E szabáIyozás
nem ütközik sem az EvL sem pedig a Vhr. előírásaival, ezért hatóságunk az ilyen
kezdeményezést támo ga[ a.

8. Erdő és erdőterületként besorolt terület beépítése esetében figyelemmel kell lenni az
1997, évi LXXVIII. törvény (Etv,) 7.§ (3) bekezdés b) pontja szerint arra, hogy a
beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének
biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értél<hez képest nem csökkenhet.

A fenti jogszabályi követelmények a jogszabályi hierarchiában a helyi rendeletnél magasabb
szintű jogszabályokból következnek, mellyel az alacsonyabb szintű jogszabály nem lehet ellentétes.
Ezért kérjük ezek figyelembe vételét, ellenkező esetben olyan helyzet állna elő, amelyet az erdészeti
hatóság későbbi véleményében nem tudna támogatni.

Az erdészeti hatóság a véleményezési eljárásban részt kíván venni.

Felhívom figyelmüket, hogy a fentiek figyelembe vételével olyan szabá|yozást tervezzenek.
amely a további infrastruktúrális létesítmények (űt, víz, gáz, elektromos áram, csatorna, kábel
TV, stb) elhelyezésére az erdő igénybevétele nélkül biztosít lehetőséget. Javasolt olyan
szabályozás, mely az épületek elhelyezésénél a meglévő erdőt figyelembe veszi és nem generál
a jövőben amár meglévő erdő mellé kerülő építmények védelme érdekében fakivágást, azerdő
megszüntetését. Ez az erdő mellett 1 fahossznyi sáv beépítetlenül hagyásával biztosítható.

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 212005. (I.1 1.) Korm. rendeletben
tbglatt környezeti értékelés elkészítését a településrendezési terv módosítása kapcsán, hatáskörömet
illetően nem tartom szükségesnek.

Gödöllő, 2016. szeptember 26.
Dr. Tarnai Richard
kormánymegbizott

figevében 
és megbízásából :
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2. kiss sándor erdészeti
3. Irattár

szakigyintéző



á,fl,i\
ffi
FqtriT
EffilE I]i

hclBri
§y
ei Korm ányhivatal

Tárgy: Baracs településfejlesztési
áítétel
Melléklet: megkeresés másolata

2t]16 §/tPI 2 7

5qh:? ( ?O tG

koncepció,

Fejér Megy

Ügyiratszám: FE/UT/\IS l N 6921 3 l20 l 6.
(Vál a s z áb an, ké rj ü lg hivat kozz o n ügyir at s zámttnkr a ! )
Ügyintéző: Polányiné Csányi Ágnes
Telefon: 22/513-857

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Úttigyi, Vasúti és Hajózási Hivatal

1387 Budapest,62 Pf.: 30.
@lhoat - ita( pol6

lfilb §ltPi Z 8
Tisztelt Úttigyi, Vasúti és Hajózási Hivatal!
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Baracs Község Polgármestere elózetes véleménykéréssel fordult hatóságomlroz Baracs településfej-
lesáési koncepció tár gy ában.

A 31412012. (XI.8.) Kormányrendelet 9. mellékletének figyelembe vételével, a kérelmet átteszem a
Nemzeti Közlekedési Hatóság Úttigyi, Vasúti és Hajózási Hivatalához, az önkormányzat egyidejű
értesítésével.

Mellékelten megküldöm a hatóságomhoz benyújtott megkeresést.

Kérem, hogy véleményüket Baracs Község Polgármestere számára szíveskedjenek megküldeni.
A kiadmányozási jog gyakorlása a Fejér Megyei Kormányhivata| vezetőjének a kiadmányozásrői sző-
lő 312015. (III.31.) utasítása és a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjének az ügyrendről szóló
I l l20I5, (VI.3 0.) utasítása alapján történt.

Székesfehérvár, 201 6. szeptember 2 1.

Dr. Simon LászIó
kormányme gbízott

nevében és megbízásábó1

f. ---1 ,:1:-_: -J-(=l !L-
L. Zsoldos Margit Gréta

útügyi szakügyintéző

Kapiák:

Címzett
- Baracs Község Polgármestere

- Irattár
2427 Baracs, Táncsics M. u,27.
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8000. Székesfehérvár, Szent István tér 9.,Tel:221526-900, Fax: 221526-905, e-mail: hivatal@fcicr.eov.hu
Fejér Megyei Kormanyhivatal Müszaki Engedélyezési és Fogyasáóvédelmi Főosztály

Utügyi Osztály
Ügyintézés helye:8000. Székesfehérvár Sárkeresztúriút12. Telefon: +36 22 513-850; Fax: +3622l3l1-5l2,

e-mail: ut@feier.gov.hu
ügyfélfogadas: hétfótől-szerdaig:8@- 12@; i3@- 15@ péntek: 8@- 12@
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Baracs község település
fejlesztési koncepció és

településendezési
eszközök készítése.
Bl4264-2212016

l,[

Űgyintéző:
Szeru. egység:

Telefon:

Nagy Levente
Bányászati Osáály
88 - 576 -636

Hiv. szám:
Melléklet:

Baracs Község Önkormán yzata

2427 Baracs
Táncsics M.27.
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Baracs Község Polgármestere véleményezési eljárás keretén belül kereste meg a Veszprémi
Megyei Kormányhivatalt (továbbiakban: Bányafelügyelet).

Baracs településfejlesáési koncepciója és településrendezési eszközök készítése kapcsán a
Bányafelügyelet megállapította, hogy a hatáskörébe tartoző szakmai kérdések tekintetében nem
érintett. Baracs közigazgaíási határain belül, felszit,mtozgás-veszélyes terület, megkutatott
nyilvántartott ásványvagyon, védett ftjldtani érték nincs. A tárgyi tervekhez kapcsolódó
kömyezetv izsgáIat, a Bányafelügyelet feladatkörének szempontj ából szüksé gtelen.

A Bányafelügyelet a véleményezési eljárás további szakaszában nem kíván részt venni.

Veszprém, 2016. október 7.

Takác s S zabo lc s kormánym e gbízott nevében és me gbízásábó l
!

-- !l

Nagy Levente
b ány afelü gy eleti szakü gy intéző

'i.8 \,{rl §"? \.l|§/
.{J' /y

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosaály
8200 Veszprém, Megyeház tér l., 8 82l0 Veszprém, Pf.: 1098

al (06-88) 576 630, Éi: (06-88) 576 644



oARU§zEt{TíilfKLÓs Nagykarácsonyi Közös Önkorm ányzatl Hivatal
Daruszentmiklósi Kirendeltsége

Levelezési cím: 2424. Előszállás, Pí. 9.
2423 D aruszentmiklós, Fő utca 53/D.

Telef o4y'Fax: (25)505-4O3

V e-mail: jegyzo@daruszentmiklos.hu

l. szám: D1-876-212016. Tárgy: képviselő-testületi határozatmegküldése

Baracs Község Önkormán yzata
várai Róbert
polgármester li],iil §lFpT 2 2részére l

ti!,; . i\,i:'i{))q,
2427, Baracs,
Táncsics M. u. 27.
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Tisztett Várai Róbert Polgármester Úr!
'l4:,

Megkeresésére válaszolva tájékoztatom, hogy Daruszentmiklós Község Önkormányzatának
Képviselö-testülete 2016. szeptember 14-ei ülésén megtárgyalta Baracs község új Település-
fejlesztési koncepciójának, Településrendezési eszközeinek elkészítéséról szóló megkeresését,
és 153/2016. (iX.14,) számú képviselő-testüieti határozatávalhozzájárulását adta a készítéséhez,
illetőleg kijelentette, hogy a további egyeztetési eljárásban a Képviselő-testület nem kíván részt
venni.

Az erról szóló határozat kivonatot levelemhez csatolom.

Daruszentmiklós, 2016. szeptember't 9.

Tisztelettel:

Szabóné Nyigrényi Judit
jegyző megbízásából:
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Pulainé Varga Gabriella
aljegyzó

melléklet: 1 db.
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Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a2016. szeptember 14-ei

NYÍLT képviselő-testületi ülésén az alábbi határozatot fogadta el:

Da ru sze ntm i klós Község Ö n ko rm á n yzata Képvi se l ő-testü leté n e k
1 5312016, (lX. 1 4.) számú határozata

B a rac s Község Ö n ko rm á n y zatá n ak új Te l e p ü l é sfej le szté s i ko n ce p c i ój á n a k é s
Településrendezési eszközeinek készítésével kapcsolatos előzetes állásfoglalás

kialakításáról

1. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baracs
Község Önkormányzatának új Településfejlesztési koncepciójának és
Településrendezési eszközeinek készítésével kapcsolatos megkeresést
megismerte, a készítésükhöz hozzájárul.
A döntés jogszabályi alapja: ,3z épített környezet alakításáról és
védelméről" szóló 1997, évi DfiVlll. törvény 8 §. (2) bekezdése, valamint
az ,,országos településrendezési és építési követelményekről szóló
31412012. (X|.8.) Kormányrendelet 37. § (4) bekezdése.

2. Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti,
hogy a további egyeztetési eljárásban nem kíván részt venni.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Baracs
Község Ö n ko rm á n yzatának Po l g á rm este rét táj ékoztassa.

Felelős: Rauf Norbert polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.

Daruszentmiklós, 2016. szeptemb er 14,

Rauf Norbert s. k,
polgármester

kivonat hiteléül:

Daruszentmiklós, 2016. szeptember 1 5.

Szabóné Nyigrényi Judit s. k.
jegyző

aljegyző
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Dunaföldvár Város Önkorm ányzata
7020 Dunaftjldvdr Kossutlt L. u. 2

N
7020 Dunaföldvór Pf: 23 g 75/541-550 O 75/541-558

m us za k@! u n afo I dv ar. lt u
Iktatószúm: 2667-2 /20il 6
Ügyintéző: Lajkó Andor
Hiv.szám: B/4 064-3 2/2 0 l 6

Tdrgy: Baracs Köaég településfejlesztési
koncepciójúnak és településrendezési
eszközeinek készítése

Baracs Község Önkormányzata

Baracs :öIkr}t,tr -h?r|,nic,,
Táncsics M. űt27.
2427

I

(F,\
HorvátÉ Zsolt
polgármester

201§|;ipl 26 / l
5úlr8 l3cl6 Fí-

?{]1fi §ltPI 2 §

'trz.
Tisztelt Cím!

Durraftjldvár Város Önkormányzata részéről tájékoztatom T. Címet, hogy Baracs Község
településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítéséhez előzetes
véleményem nincs.
Az e|járás további szakaszalban nem kívánok részt venni.

Dunaftjldv ár, 20I 6. szeptember 22.

Tisztelettel:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése

2016. szeptember 22-ei nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Dunaúiváros Meqvei Joqú város közgvűlésének
551/201 6. ílX.22.) határozata

Ba racs tel epü lésrendezés i eszközei n ek módos ításána k előzetes
véleményezéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Baracs településrendezési eszközeinek
módosítását támogatja és az egyezhetési folyamatban továbbra is részt kíván venni.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármesteft a jelen
határozat közlésére.

Felelős : - a határozat végrehajtásáért:
a polgármesier

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a városfejlesztési igazgató

Határidő: 2016. október 5.

Cserna Gábor s.k.
polgármester

Kivonat hiteles: íz-
Dunaújváros, 2016. szeptember 22.

dr. Sürü Renáta s.k.
jegyző



Kisapostag Község Polgármestere

2428 Kisapostag, Petőfi S. u.63.

Telefon/fax : 25-506-580

1
tr,

Iktatószám: W 132012016.
Ügyintéző: dr. Hegedűs Ágnes

Baracs Község Önkormányzata
részére

Baracs
Táncsics utca 27.
2427

T ár gy : Baracs településrendezési elj árása

e,lkca.h -a)\90{c

CCtt6 lc, tT

5Yk3 \?ote
2016 oKT 1 9.

Tisztelt Polgármester Úr!

914064-3012016. számű megkeresésükre hivatkozással csatoltan megküldöm Kisapostag
Község ÖnkormányzaíaKépviselő-teshiletének 14012016. (IX.26.) számúhatározatát további
szíves felhasználásra.

Fenti határozat alapján Kisapostag Község Önkormányzata részt kíván venni Baracs
településrendezési elj árásában.

Kisapostag, 2016. október 12.

Tisztelettel:

Nagy Attila s.k.
polgármester
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Kivonat Kisapostag Község ÖnkormányzataKépviselő-testtilete 2016. szeptembet 26-án
megtaftott nyílt ülésének iegyzőkönyvéből.

Iűsapostag I(özség Önkormánl,zata
Iiépvis elő-te s tlilete
140/2016.(Ix,26.)
H,\TÁROZÁTÁ

B aracs teleoülés tendez ési eszköz einek felülvizsc álatfuől

I§sapostag IKözség Önkormányzata I(épviselő-testülete A telepii/é{ejlesryési

kotcepcióról, ai iníegrtilt íel€piiláJía'/esitési síratégiáről és tl le/epiilésrendeiési es$öiökről,
ualamint €gyer telePiilésrendeiési salátosjogríérynétgekről szőlő 31,4/2012. Qil. 8.) I(otm.
rendelet 38. § (1) bekezdés c) pontja valamint (3) és (a) bekezdése alapján Baracs
településrendezési eszközeinek felülr.izsgálatát támogatja/ nem támogaga, 

^véleményezési eljátásban tészt kír,án venni.

A l(épviselő-testrilet utasítja a Polgátmesteít, hogy jelen hatátozatot kiiüdje meg
Batacs I(özség Önkormán yzata P o|gármesterének.

Hatáidő: a döntést követő 15 napon belül
Felelős: Nagy Attila polgármester

N"gy Attila s.k.
polgármester

dr. Horváth Zsolt s.k.
lÉgyzo

Kivonat hiteléüL Kis apostag, 2016. október 12.
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Mezőfalva Nagl köa ég Polgdrmesterétű
2422 Mezőfalva, Kiniai Pál u. 44. Tel.: 25/506-970, Fax: 25/506-820

e-m aíl : p o lg arm e stet@n e zofalvu hu

Iktatószám : I 61 4-612016.
Előadó: Szabó Norbert

várai Róbert
Polgármester részére

Baracs Község Polgármestere
Baracs
Táncsics NI. u.27.
2427

Tárgy: Baracs Község
Településfejlesztési Koncepciój a
Hiv. szám: B14064-28/2016

?016 s/tPT 1 9

6uEo (2Q!é. lj
tcllrOOlr,3t (,20í6

2016 §/EPT 1 9
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Tisztelt Polgármester Úr!

Baracs KÖzség által fenti ügyszámon küldött megkeresésére az alábbi nyilatkozatot adom
Mezőfalva Nagyközsé g részéről:

A tervezett Településfejlesztési Koncepció nem érinti a Mezőfalva Nagyközség rendezési
tervében szereplő elképzeléseket.

A TelepÜlésfejlesztési Koncepció nem ellentétes Mezőfalva Nagyközség 912006, (VIII.15.)
sz. OK rendelettel jóváhagyott és 712008. (VIII.7.) sz. ÖK rendelettel módosított Hpsz es
Szabályozási terwel, a tervezett Integrált Településfejlesztési Stratégiában foglaltakkal
kapcsolatb an észrev étellel nem élek,

Mezőfalva 201 6, szeptember l 6.
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