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Melléklet 
Baracs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 116/2019.(VIII.01.)sz. Kt. határozatához 
 
 

 
A beérkezett vélemények összegzése  

Baracs község 2019. évi településfejlesztési koncepciójának elfogadásához 
 

 
A település rendezési tervének egyeztetési anyagát az Önkormányzat elkészíttette, és egyeztetésre 

megküldte a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban röviden EljR.) szerint az abban érdekelt 
szerveknek.     

 

Az egyeztetési eljárásban való részvételt nem igényelték: 
1. Fejér megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Közlekedésrendészeti Osztály 
2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 
3. Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi főosztály Bányászati 

Osztály 
4. Daruszentmiklós Önkormányzata 
5. Dunaföldvár Város Önkormányzata 
6. Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata 
7. Fejér Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Közlekedési 

Útügyi Osztály 
 

A kiküldött egyeztetési anyagra nyilatkozatot nem küldött: 

8. Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Hatóság  
9. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Területi Vízügyi Hatóság 
10. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnöksége 
11. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal Út- és Hídügyi Főosztály  

Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály 
12. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium  / Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkárság / Közlekedésért 

Felelős Helyettes Államtitkárság 
13. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal 
14. Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkár 
15. Pest Megyei Kormányhivatal illetékes Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály  
16. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Pécsi Igazgatósága 
17. Országos Atomenergia Hivatal 
18. Fejér Megyei Önkormányzat Megyei Főépítész  
19. Kisapostag Önkormányzata 
20. Mezőfalva Önkormányzata 
21. Dunaegyháza Önkormányzata 
22. Apostag Önkormányzata 

 
Az egyeztetési anyagra nyilatkozatot küldött: 
23. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2381/1/2019. (04. 08.) számú levelében felhívta a figyelmet, 

hogy a településfejlesztési koncepció elkészült tervezetének véleményezésében nem vesz részt. 
24. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 207/2019. (IV. 18.) számú határozatában a koncepció 

tervezetét támogatja. 
25. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 35700/3215-1/2019. ált. számú 

levelében a koncepció tervezetet nem kifogásolta. 
26. Innovációs és Technológiai Minisztérium Hajózási Hatósági  Főosztály 2019. 09. 09-én küldött 

elektronikus levelében nem tett észrevételt a koncepció tervezetével kapcsolatban. 
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27. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnöksége FM-A-0365-0004/2019. 
(04. 29.) számú levelében a koncepció tervezetével kapcsolatban kifogást nem emelt. 

28. Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 02416-0004/2019. (04. 15.) számú levelében a koncepció 
tervezetével kapcsolatban kifogást nem emelt. 

29. Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testülete 69/2019. (IV. 8.) önkormányzati 
határozatában a településfejlesztési koncepció tervezettel kapcsolatban észrevételt nem tett. 

30. Fejér Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész FE/ÁF/00128-8/2019. 
(04. 23.) számú levelében a koncepció tervezetet elfogadásra javasolja az alábbi észrevételek figyelembe 
vételével: 

a) A településfejlesztési koncepció tervezetével kapcsolatos partnerségi egyeztetés 
folyamatáról nem rendelkezik információval. 

Válasz: A partnerségi egyeztetés a partnerségi egyeztetés lefolytatásáról szóló rendeletnek 
megfelelően lefolytatásra került, a véleményezésre megadott határidőig észrevétel, vélemény 
nem érkezett. 

b) A dokumentáció helyzetfeltáró munkarésze „1.3. A területrendezési tervekkel való 
összefüggések vizsgálata” című fejezet nem foglalkozik az FMTrT szerinti kiváló 
termőhelyi adottságú szántóterület övezeti érintettség vizsgálatával. Az FMTrT szerinti 
kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezeti érintettség és az erdőtelepítésre alkalmas 
terület övezeti érintettség nem egyértelműen került bemutatásra a dokumentáció 14. oldalán. 
Kérte a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezeti érintettség vizsgálatának 
elkészítését az 1.3 fejezetben, illetve kérte javítani az FMTrT szerinti kiváló termőhelyi 
adottságú erdőterület és az erdőtelepítésre alkalmas terület övezeti érintettség vizsgálatát. 

Válasz: A kérés szerint a megalapozó munkarész „A területrendezési tervekkel való 
összefüggések vizsgálata” fejezete kiegészítésre került. 

c) Javasolja a település tényleges igényeinek, valós fejlesztési szándékainak megfelelő mértékű 
lakó- és gazdasági terület fejlesztés meghatározását. 

Válasz: Javaslatát tudomásul vettük, a felülvizsgálat során a község és a beruházói - valós - 
fejlesztési igények szerinti mérték kijelölése a célunk. 

31. Fejér Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró 
Székesfehérvár Járási Hivatal FE-08/KTF/4736-2/2019. levelében a koncepció tervezetet elfogadásra 
javasolja. 

32. A Fejér Megyei Kormányhivatal népegészségügyi hatáskörben eljáró szerv FE/NEF/00989-3/2019. 
számú véleményében az elkészített anyagokat elfogadásra javasolja az alábbiak figyelembe vételével: 
A temető bővítésénél figyelembe kell venni a 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet rendelkezéseit, miszerint 
koporsós földbetemetés céljára temetőt létesíteni vagy bővíteni csak olyan területen lehet, ahol a talajvíz 
legmagasabb szintje a talajszint alatt 2,5 méternél igazolhatóan nem emelkedik magasabbra, továbbá 
figyelembe venni, hogy új temetőt létesíteni, illetve a meglévőt bővíteni a helyi építési szabályzatban 
kijelölt helyen lehet. A helykijelölés során figyelemmel kell lenni a beépített vagy beépítésre szánt 
terület használóinak érdekeire is. Javasolja a temetőterület módosítása által újonnan létesülő temető 
határokat kerítéssel vagy élősövénnyel kialakítani, figyelemmel  az 1999. évi XLIII. tv. 9. § (1) e) 
pontjára. 

Válasz: A településrendezési eszközök készítése során a tájékoztatás figyelembe vételre kerül. 

33. A Fejér Megyei Kormányhivatal a közlekedés egyeztetési szakterületet érintő (FE-08/UT/00369-
3/2019.) számú véleménye szerint a hatóság nem rendelkezik véleményezési hatáskörrel. 

34. Fejér Megyei Kormányhivatal ingatlanügyi hatáskörben eljáró szerv (10.062/2019.) véleményében 
kéri, hogy a koncepció készítése során legyenek figyelemmel a termőföld mennyiségi védelmére. 
Felhívja a figyelmet, hogy átlagosnál jobb minőségű termőföldön és kiváló termőhelyi adottságú 
szántóterületek övezetében beépítésre szánt területek kijelölését nem támogatja. Javasolja a 
koncepcióban kitűzött célokat a termőföld takarékos felhasználásával, a mezőgazdasági övezet 
megóvásának céljával összeegyeztetni. Az évtizedek alatt nem megvalósult (gazdasági és lakó) 
fejlesztési területeket a jelenlegi használattal egyezően javasolja MÁ övezetbe visszasorolni. 
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Válasz: Jelen felülvizsgálat főbb kiindulása a hatályos településszerkezeti terv által tervezett – és a mai 
napig meg nem valósult –lakó- és gazdasági terület fejlesztések felülvizsgálata, amelyet a jelenlegi 
igények és fejlesztési szándékok ismeretében valamint a szakági elvárásoknak megfelelően kívánunk 
újragondolni a településrendezési eszközök készítése során.  

35. Fejér Megyei Kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró Székesfehérvári Járási Hivatal 
(FE-08/ÉPÍT/974-3/2019.) véleményében az alábbiakra hívja fel a figyelmet: 

a) A koncepció elfogadása előtt be kell vonni a véleményeztetési eljárásba a Miniszterelnökség 
Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság Településtervezési és Területfejlesztési 
Főosztályát. 

Válasz: A Miniszterelnökséget megkerestük, de határidőn belül válasz nem érkezett. 

b) A településrendezési eszközök kidolgozása során felhívja a figyelmet, hogy a 68/2018. (IV. 
10.) Korm. rendelet 84. § (2) bekezdés b) pont alapján az újonnan beépítésre szánt területek 
vonatkozásában régészeti terepbejárást kell végezni. 

Válasz: A Hatástanulmány készítésekor érvényben lévő, a levélben hivatkozott 68/2018. 
(IV.9.) Kormányrendelet 84. § (2) b. pontja alapján, az újonnan beépítésre szánt területnek 
kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, a helyi építési szabályzat kidolgozása során, a 
gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező múzeum végzi. Továbbá a 2001. 
évi LXIV. tv. 20.§ h) pontja értelmében régészeti feltárás, terepbejárás elvégzésére továbbra 
is jogosult az Örökségvédelmi hatástanulmány készítője. Természetesen, a rendezési terv 
felülvizsgálat során, az új beépítésre szánt területek pontos ismertét követően a 
jogszabálynak megfelelő terepbejárási munkarészt elkészítettjük. 

c) A véleményezési dokumentáció 3.3 Az örökségi értékek és védettség bemutatása, javaslatok 
az örökség védelmére és az örökségi érték alapú fenntartható fejlesztésére fejezet, a Baracs-
Helyzetfeltárás-elemzés-értékelés munkaanyag 1.14.4. Az épített környezet értékei, 
örökségvédelem fejezet részét valamint az Örökségvédelmi Hatástanulmány vonatkozó 
részeit a levelében leírtak szerint – lelőhelyek helyrajzi számainak javítása – javítani 
szükséges. 

Válasz: A régészeti lelőhelyek hrsz. felsorolását a megküldött adatai szerint javítottuk, a 
kérésnek megfelelően a települést nem érintő lelőhelyet töröltük, illetve az új lelőhely adatait 
felvettük. 

d) A Véleményezési dokumentáció 3.3 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, 
javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú fenntartható fejlesztésére fejezet, 
Mentő jellegű intézkedések alfejezet 1. pontját a levélben megadott módon javítani 
szükséges. 

Válasz: A lelőhelyek alaptérképi lehatárolását az új adatszolgáltatás szerint a szabályozási 
terven ábrázoljuk. 

 

Partnerségi egyeztetés összegzése 

Partnerek előzetes tájékoztatása: 

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés helyi szabályairól szóló 10/2018. (VI. 22.) önkormányzati rendelet, illetve a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 
szóló 5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján az előzetes tájékoztatás 
megtörtént: 

- hirdetmény kifüggesztése, lakossági fórum meghirdetése, tájékoztatás a helyi lapban, az önkormányzat 
honlapján; 

- lakossági fórum megtartása. 

Az előzetes tájékoztatás során a rendeletben megadott véleményezési időn belül észrevétel, javaslat nem 
fogalmazódott meg. 
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Partnerek munkaközi tájékoztatása: 
A Rendelet alapján a munkaközi tájékoztatás megtörtént: 
 
- a véleményeztetési anyag önkormányzati honlapon történő közzététele; 

- hirdetmény kifüggesztése, lakossági fórum meghirdetése, tájékoztatás a helyi lapban; 

- lakossági fórum megtartása (2019. 07. 10.). 

 
A munkaközi tájékoztatás során a rendeletben megadott véleményezési időn belül észrevétel, javaslat nem 
fogalmazódott meg.  

 

Baracs, 2019. 08.01. 
 

 
Az összefoglalót készítette: 
 
 

 
 Várai Róbert Baracsi Viktória Hajba Csaba 

polgármester tervező települési főépítész 
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Várai Róbert Úr,
polgármester

Baracs Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Baracs
Táncsics u. 2’7.
2427

Tisztelt Polgármester Úr!

Baracs Község Településfejlesztési Koncepciója elkészült tervezetének véleményezésében
Igazgatóságunk a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési Sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. r. 30. ~ (7) bekezdése értelmében nem vesz részt.

Kérjük táj ékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2019. április 8.

Üdvözlettel:

Fürj András
igazgató megbízásából

dr. Kézdy Pál
szakmai igazgatóhelyettes :

Kapják: Címzett (‘HKP’ - PHBARACS)
Irattár


















