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I. BEVEZETŐ
1. A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE
A tárgyalásos eljárás indoklása
Borszörcsök község Önkormányzatának képviselő-testülete a község településrendezési eszközeinek
módosítását kezdeményezte, s azt a 44/2018. (X.19.) számú képviselő-testületi határozatával
megindította (Lásd: A. melléklet).
A településrendezési eszközök módosításának célja
A településrendezési eszközök módosításának célja gazdálkodáshoz kapcsolódó építmények
elhelyezésének biztosítása a területen. A gazdálkodáshoz kapcsolódó építmények elhelyezésére a
következő területeken szükséges a módosítás: 0158/1; 0158/2 hrsz.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) adta felhatalmazás alapján az Önkormányzat
2018 novemberében előzetes tájékoztató szakaszra került sor, mely során a fenti tervezési
területek mellett az Önkormányzat a 0146/9 és 0147/14 hrsz.-ú ingatlanokkal kapcsolatban is
kikérte az érdekelt szervezetek véleményét. Az eljárás további menetében a 0146/9; 0147/14 hrszú ingatlanok nem kerülnek módosításra.

A módosítási területek
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A tervezési folyamat
A tervezési munka során az egyes módosítási igények vizsgálatát, és a változtatási koncepció
felállítását követően a településrendezési eszközök módosításának javaslatát készítettük el. Az
alátámasztó munkarészek a változtatás szakmai indokait tartalmazzák.
Az Eljr. rendelkezik a településrendezési eszközök egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. A
tervezett módosítások az Eljr. 36.§ szerinti teljes eljárással kerülnek lefolytatásra.
A teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasszal indult. Az előzetes tájékoztatási szakasz
lezárult. Az előzetes tájékoztatási szakaszban beérkezett vélemények összefoglalását jelen
dokumentáció B. melléklete tartalmazza.
Az Eljr. átmeneti rendelkezéseinek 45. § (2) bekezdés értelmében az OTÉK 2012. augusztus 6-án
hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatainak figyelembe
vételével történik a településrendezési eszközök módosítása.
A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi. A településrendezési eszközök módosítási
javaslatának elkészültét követően zajlik le a véleményezési szakasz. A polgármester az elkészült
dokumentációt véleményezteti a partnerekkel, a partnerségi egyeztetésben rögzítettek szerint és
az érintett államigazgatási szervekkel. A véleményezési szakaszban a véleményezők a
kézhezvételétől számított 30 napon belül adhatnak írásos véleményt. Véleményeltérés esetén
egyeztető tárgyalás összehívása szükséges. A véleményezést követően a beérkezett véleményeket –
eltérő véleményezők egyeztetése esetén a jegyzőkönyvet is - ismertetni kell a képviselő-testülettel,
amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt.
A véleményezési szakasz lezárását követően a tervdokumentáció tervezetét végső szakmai
véleményezésre az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalnak kell
megküldeni. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a beérkezett
dokumentumokat áttanulmányozza, és a beérkezésétől számított 21 napon belül megküldi a
polgármesternek a településrendezési eszközzel kapcsolatos záró szakmai véleményét a
településrendezési eszköz elfogadásához, vagy 15 napon belül egyeztető tárgyalást kezdeményez az
ágazati és az érintett területi, települési önkormányzati vélemények még fennmaradt kérdéseinek
tisztázására.
A településrendezési eszközök módosítása az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal záró szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá.
Jelen tervdokumentáció a településrendezési eszközök módosításnak véleményezési szakaszra
megküldött dokumentációja, melyeket Borszörcsök község Önkormányzata megküld az érdekelt
államigazgatási szerveknek, véleményezőknek, továbbá biztosítja a partnerségi egyeztetés
lefolytatását.

2. A JELENLEG HATÁLYOS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK
Borszörcsök község településrendezési eszközei 2008-ban kerültek jóváhagyásra. Borszörcsök község
hatályos településrendezési eszközei, melyek többször módosításra kerültek:
•

Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (V.23.) sz. Kt.
határozatával elfogadott Településszerkezeti terve

•

Borszörcsök Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (V.25.) sz. rendelete a
Helyi Építési Szabályzatról
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II.A. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA
Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének
…/2019.(……….) Kt. számú határozata
a Településszerkezeti Terv módosításáról

1)

Borszörcsök Község Önkormányzat képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontja alapján Borszörcsök
község Településszerkezeti Tervének módosítását jelen határozat mellékletei alapján állapítja
meg:
1. melléklet: tervi munkarész módosítása
TSZT-M/2 rajzszámú M=1:10 000 méretarányú szerkezeti tervlap.

2)

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a településszerkezeti terv módosításának
elfogadásáról a lakosságot tájékoztassa, az elfogadott településszerkezeti terv módosítást
küldje meg az állami főépítésznek és az eljárásban résztvevő államigazgatási szerveknek.

3)

A Településszerkezeti Terv módosítás hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a
módosítás terület hatályával érintett területen az eredeti Borszörcsök község Önkormányzata
Képviselő-testületének 19/2011. (V.23.) sz. Kt. határozatával elfogadott Településszerkezeti
terve.

Határidő: azonnal
Felelős: Modori László polgármester
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II.B. HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA
Borszörcsök község Önkormányzat képviselő-testületének
…/2019. (………) önkormányzati rendelete
Helyi Építési Szabályzatáról, valamint Szabályozási Tevéről szóló
5/2011. (V.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Borszörcsök község Önkormányzatának képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bkezedés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény6.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.
rendeletben 38. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Veszprémi Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
Országos Vízügyi Főigazgatóság, Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály,
Közegészségügyi és Járványügyi Osztály, Innovációs és Technológiai Miniszter, Veszprém Megyei
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és
Foglalkoztatási Főosztály Útügyi Osztály, Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért és Kiemelt
Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Földhivatali Főosztály, Földhivatali Osztály, Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály, Erdészeti Osztály, Honvédelmi Miniszter, Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitányság, Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati
Osztály, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály és Veszprém Megyei Önkormányzat, Devecser város
Önkormányzata, Doba község Önkormányzata, Oroszi község Önkormányzata, Noszlop Község
Önkormányzata, Somlóvásárhely község Önkormányzata véleményének kikérésével és a partnerségi
egyeztetés szabályainak megfelelően a következőket rendeli el:
1. §
(1) Borszörcsök község Önkormányzata képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatáról,
valamint Szabályozási Tevéről szóló 5/2011. (V.24.) számú rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 2. § (1)
bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
(1) E rendelet előírásait az R-2 jelű külterületi szabályozási tervvel, az R-3 jelű belterületi
szabályozási tervvel és az R-2M/1, R-2M/2 jelű külterületi szabályozási terv
módosítással, illetve az R-3M/1 jelű belterületi szabályozási terv módosítással együtt
kell alkalmazni,
(2) A HÉSZ 24. § (3) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
(3) Mezőgazdasági területeken található meglévő erdők területén épület nem helyezhető el –
Má2 övezet kivételével.
(3) A HÉSZ 25. §-a a következő rendelkezéssel egészül ki:
(10) Az Má2 jelű általános mezőgazdasági övezet telkein a természetvédelmi kezelést
biztosító hagyományos, ridegtartásos állattartó és a lakófunkciót is kielégítő épület
építhető. Az övezetben
a) a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret: 15000 m2;
b) épületet elhelyezni a meglévő faállomány figyelembe vételével lehet;
c) a beépítettség megengedett legnagyobb mértéke: 2%, de a létesített bruttó
alapterület nem haladhatja meg a 400 m2-t, s egy épület legnagyobb bruttó
alapterülete legfeljebb 200 m2 lehet.
d) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke: 4,5 m;
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e) a tulajdonos, használó, személyzet számára szolgáló lakó rendeltetés csak gazdasági
épület megléte, vagy azzal egyidejű építés esetén építhető a beépített szintterület
50%-án;
f) birtokközpont nem létesíthető
g) a telek be nem építhető részen a terület ökológiai állapota nem változtatható meg.
2. §

Jelen rendelet 1. melléklete az R-2M/2 jelű Külterületi szabályozási terv módosítása

3. §
E rendelet a kihirdetést követő 30. napon, 2019. ……………………-án lép hatályba és az azt
követő napon hatályát veszti.

Modori László
polgármester

Bendes István
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019.

Bendes István
jegyző

1. sz. melléklet a …/2019. (………) önkormányzati rendelethez, mely
az 5/2011. (V.24.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete
R-3M/2 (Külterületi Szabályozási Terv módosítása)
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1. ERDŐTERÜLET ÁTSOROLÁSA MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETTÉ
1.1. Tervezési terület bemutatása
1.1.1. Tervezési terület elhelyezkedése
A módosítással érintett terület a település keleti részén, a Csigere-patak mentén, attól északra
található, Borszörcsök külterületén. A területet a 8402-es számú összekötőútról kelet felé letérve
lehet megközelíteni.
1.1.2. Meglévő állapot
A módosítással érintett 0158/1 és 0158/2 hrsz-ú terület külterületen, a település központjától 4 kmre fekszik. A módosítással érintett terület nagysága összesen: 2,43 ha (0158/1 hrsz. ~1,67 ha;
0158/2 hrsz. ~0,76 ha). A módosítással érintett területen épület nem található. Jelenleg erdő
művelési ágú terület, de nem része az OEA-nak. Az érintett ingatlanok környezetében erdőterületek
és mezőgazdasági területek találhatók mozaikosan.

Tervezési terület ortofotója (forrás: maps.google.hu)

1.1.3. Hatályos településrendezési eszközök
A módosítással érintett területet a hatályos szabályozási terv erdő (védelmi) (Ev) művelési ágú
területként és magánterületként tünteti fel.
Az erdőterület általános előírásait a HÉSZ 23. §-a tartalmazza. A területen csak erdőgazdasági és
egyéb olyan tevékenyég végezhetők, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják.
Védelmi erdőterületen (Ev) épületet elhelyezni nem szabad, a 23. § (6) bekezdés alapján. A védelmi
erdőterületen út, közmű és távközlési nyomvonalas létesítmény, távközlési torony helyezhető el a
természetvédelmi és az erdészeti szakhatóság által meghatározott módon.
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Hatályos településszerkezeti tervlap kivágata

Hatályos szabályozási tervlap (SZT-5)

1.2. FEJLESZTÉSI CÉL, SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ
A fejlesztési cél a 0158/1 és 0158/2 hrsz-ú telkek művelési ágának megváltoztatása, mely során
lehetőség nyílik a mezőgazdasági műveléshez kapcsolódó építmények kialakítására a területen.
A szabályozás során a jelenleg erdő (védelmi) területként nyilvántartott telkek mezőgazdasági
terület művelési ágba történő átsorolását javasolja a terv, meghatározva – az OTÉK előírásánál
szigorúbban – a beépítés és telekalakítás feltételeit.

1.3. JAVASOLT TELEPÜLÉSSZERKEZET, TERÜLETFELHASZNÁLÁSI RENDSZER
A településrendezési eszközök módosítása során
a településszerkezeti és a szabályozási terv
módosítása is szükséges. Védelmi erdő átsorolása
történik mezőgazdasági területté.
A település területfelhasználási rendszere nem
változik. A módosítás során új beépítésre szánt
terület nem kerül kijelölésre, a 0158/1 és
0158/2
hrsz-ú
ingatlanok
általános
mezőgazdasági
terület
területfelhasználási
kategóriába kerülnek átsorolásra.

Településszerkezeti terv módosítási javaslata

1.4. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLETEK
A tervezett szabályozás során a 0158/1 és 0158/2 hrsz-ú telkekhen – új - Má2 jelű övezet kerül
kijelölésre.
A tervezési területen történő módosítás indokolja a helyi építési szabályzat módosítását, új
mezőgazdasági területfelhasználási kategória kerül kialakításra. Az Má2 jelű általános
mezőgazdasági terület határa a településszerkezeti tervnek megfelelően kerül kialakításra.
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Má2 övezet övezet a hagyományos, ridegtartáshoz kapcsolódó gazdasági épületek illetve a
tulajdonos, használó, személyzet számára szolgáló lakóépület elhelyezésére szolgál. Az övezet
területén több szempontból is korlátozásra kerül a beépíthetőség:
-

lakóépület csak gazdasági épület megléte vagy azzal egyidejűleg helyezhető el, a beépíthető
szintterület legfeljebb 50%-án, amivel elérhető, hogy a terület mezőgazdasági rendeltetése
legyen elsődleges;

-

a kialakítható és beépíthető legkisebb telekméret 15000 m2, ami nem teszi lehetővé több
telek kialakítását és beépítését, s a két telek összevonását ösztönzi;

-

a terület legfeljebb a telek 2%-ig építhető be, de az épületek összes alapterülete nem
haladhatja meg a 400 m2-t, amivel két irányból is szabályozásra kerül a beépítés;

-

az övezetben több épület létesítését is lehetővé teszi a szabályozás, de korlátozza az
épületek alapterületét 200 m2-ben.

A szabályozási terven telek be nem építhető része kerül kijelölésre a Csigere-patak mentén, illetve
a módosítással érintett terület keleti határában, így biztosítva az ökológiai szempontból fontos
élőhelyek védelmét. A HÉSZ ezzel kapcsolatban kimondja, hogy az övezet telek be nem építhető
részén a terület ökológiai állapota nem változtatható meg,

Szabályozási terv módosítási javaslata

1.5. SZERKEZET MEGHATÁROZÓ NYOMVONALAS ÉS TAGOLÓ ELEMEK
1.5.1. Szerkezetalkotó és tagoló közlekedési elemek
A tervezési terület meghatározó jelentőségű közlekedési elem nem érinti. A 0138 hrsz-ú úton lehet
megközelíteni, az utca déli oldalán található.
1.5.2. Szerkezetet meghatározó, tagoló egyéb nyomvonalas elemek
A tervezési területen jelentős, szerkezetet meghatározó egyéb nyomvonalas elem nem található.
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1.5.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások
A tervezési területet déli irányból a Csigere-patak határolja. A vízfolyás a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVI. törvény alapján a nemzeti vagyon részét képezi, tehát a Magyar Állam kizárólag
tulajdonában van, tehát a mederkarbantartási sáv 6,0 m. A területen összefüggő faállomány nem
található, a terület nem része az országos erdőállománynak.

1.6. VÉDELMI ÉS KORLÁTOZÓ ELEMEK
1.6.1. Védőtávolságok
A tervezési területet nem érintenek védőterületek.
1.6.2. Táj és természetvédelmi elemek, területek
A tervezési terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, ex lege természeti
érték nem található rajta. A terület az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvényben (OTrT) meghatározott és Veszprém Megyei Területrendezési Tervében alkalmazott
országos ökológiai hálózat pufferterület övezetének része, emellett az OTrT szerinti tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület övezetéhez is tartozik.
Az ingatlanok a Devecseri Széki-erdő HUBF20009 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura
2000 terület részei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet (KvVM rendelet) szerint. A KvVM
rendelet alapján a terület természetvédelmi kezelését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
látja el. A terület nem rendelkezik fenntartási tervvel. 105/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet szól a
Devecseri Széki-erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról.
1.6.3. Kulturális örökségvédelmi elemek
A tervezési területen és annak környezetében nem található országos vagy helyi műemléki védelem
alatt álló építmény.
Régészeti lelőhellyel érintett a terület egy része, a 7594 azonosítószámon nyilvántartott régészeti
lelőhely ráfed a 0158/1 hrsz-ú telekre.
A 0158/2 hrsz-ú ingatlan a nyilvántartási adatok szerint régészeti lelőhellyel nem érintett.
Az érintett régészeti lelőhely adatai:
Azonosító
7594

Település
Borszörcsök

Lelőhelyszám
3

Név
Ugi- dülő

Védelem
szakmai

HRSZ
0147/14; 0147/17;
0147/16; 0145/20;
0145/22; 0142/3;
0141/1; 0158/1; 0159,
0146/9; 0147/15;
0141/2; 0146/8; 0146/7
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7594 számú régészeti terület lehatárolása

Az érintett régészeti lelőhely területén telek be nem építhető része került kijelölésre, ahol építési
tevékenység nem folytatható.

2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK
2.1. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA
Lásd: 1.3. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer és
1.4. Területfelhasználás: beépítésre szánt területek, beépítésre nem szánt területek című fejezet

2.2. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI VÁLTOZÁSOK TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZEFÜGGÉSEINEK BEMUTATÁSA, MAGASABB RENDŰ TERVEKKEL VALÓ
ÖSSZZHANG1
Az OTrT legutóbb 2013-ban került átfogó felülvizsgálat alá, melynek során a törvény jelentősen
módosult. Veszprém megye Területrendezési Tervének OTrT-vel való összhangba hozataláig a
településrendezési eszközök készítésénél, módosításánál az OTrT átmeneti rendelkezéseit kell
alkalmazni. A következőkben a területrendezési tervekben meghatározott területfelhasználási
kategóriák, az országos és térségi övezetek, valamint az országos jelentőségű műszaki infrastruktúra
hálózatok Borszörcsökre vonatkozó előírásait ismertetjük az OTrT átmeneti rendelkezéseit
figyelembe véve.

2.2.1. A térségi területfelhasználás rendjére vonatkozó szabályok
Az OTrT 31/B.§ b) pontja kimondja, hogy a megyei területrendezési tervben megállapított térségi
területfelhasználási kategóriákon belül az OTrT 6. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell a térségi
területfelhasználási kategóriákra vonatkozó előírásokat alkalmazni.
A Veszprém megye Területrendezési Terv (a továbbiakban: VMTrT) térségi szerkezeti terve térségi
területfelhasználási kategóriákat állapít meg.

1

2018. december 12-én fogadta el az Országgyűlés a 2019. március 15-én hatályba lépő Magyarország és egyes kiemelt
térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényt. A törvény 90. § (1) bekezdésének értelmében az
új jogszabályt a hatálybalépést követően elindult eljárásokban kell alkalmazni.
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A Veszprém megye Területrendezési Tervének térségi szerkezeti tervlapján a tervezési terület
erdőgazdálkodási és mezőgazdasági térségként vannak ábrázolva. A térségi területfelhasználási
kategóriákon belül az OTrT 6. § (2) bekezdése rendelkezik a települési területfelhasználási
egységekre vonatkozó szabályokról, amely alapján:
‐

Erdőgazdálkodási térség
„Az erdőgazdálkodási térséget legalább 75%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe
kell sorolni.”
A terv erdőgazdálkodási térségbe sorolja a 0158/1 hrsz-ú módosítási terület egy részét.

‐

Mezőgazdasági területfelhasználású térség
„A mezőgazdasági térséget legalább 85%-ban mezőgazdasági terület, beépítésre szánt
különleges honvédelmi terület, beépítésre nem szánt különleges honvédelmi terület vagy
természetközeli terület területfelhasználási egységbe kell sorolni, a térségben nagyvárosias
lakóterület és vegyes terület területfelhasználási egység nem jelölhető ki.”
A terv mezőgazdasági térségbe sorolja a a 0158/1 hrsz-ú ingalan egy részét és a 0158/2 hrsz-ú
telket.

Borszörcsök közigazgatási területén a Veszprém megye Területrendezési Tervének térségi
szerkezeti tervlapja összesen 425,04 ha nagyágú erdőgazdálkodási térséget mutat.
Borszörcsök közigazgatási területén a Veszprém megye Területrendezési Tervének térségi
szerkezeti tervlapja összesen 684,15 ha nagyságú területet tart nyilván mezőgazdasági
területfelhasználású térségként.
A hatályos településrendezési eszközökben a módosítási területek Védelmi erdő
területfelhasználási egységbe tartoznak, így az alábbiakban az OTrT erdőgazdálkodási
területfelhasználású térségre vonatkozó szabályok teljesülését vizsgáljuk. A település területén
összességében
~592
ha
nagyságú
erdő
területfelhasználás
van
kijelölve,
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így amennyiben a módosítási területen mezőgazdasági terület kerül kijelölésre 2,43 ha-on, úgy
továbbra is biztosított, hogy erdőgazdálkodási térségen belül legalább 75%-ban erdőgazdálkodási
térség kerül kijelölésre.

2.2.2. Országos jelentőségű műszaki infrastruktúra hálózatok
Meglévő elemek:
-

Országos főúthálózati elem nem érinti a területet.

-

OTrT szerint Országos kerékpáros törzshálózat elemei nem érintik a tervezési területet
OTrT szerint

-

Országos törzshálózati vasúti pálya nem érinti a település területét- OTrT szerint

-

Borszörcsök területét országos jelentőségű közműlétesítmény nem érinti. Térségi
jelentőségű közműlétesítmény a tervezési területtől északra található: Térségi ellátást
biztosító 120 kV-os elosztóhálózat

2.2.3. Országos övezetek ismertetése
A tervezési területeket országos övezetek közül a következők érintik:
-

Országos ökológiai hálózat
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete

Az országos övezetek esetében az OTrT vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

Országos ökológiai hálózat övezete
OTrT 13. § (1) Az országos ökológiai hálózat
övezetben csak olyan kiemelt térségi és megyei
területfelhasználási kategória, illetve olyan övezet
jelölhető ki, amely az ökológiai hálózat természetes
és természetközeli élőhelyeit és azok kapcsolatait
nem veszélyezteti.
(3) Az országos ökológiai hálózat övezetét a
kiemelt térségi és a megyei területrendezési
tervekben magterület, ökológiai folyosó, valamint
pufferterület övezetbe kell sorolni.

Az övezet a teljes módosítási területet lefedi, s
ahogyan a következő fejezetben bemutatásra kerül,
az országos ökológiai hálózat pufferterülete érinti.

Tájképvédelmi szempontból
kezelendő terület övezete

kiemelten

14/A. § (1) A tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület övezete területét a
kiemelt térségi és megyei területrendezési terv és
annak alapján a településszerkezeti terv pontosítja.
(2) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított
lehatárolása által érintett területre a kiemelt térség
és a megye területrendezési tervének megalapozó
munkarésze keretében meg kell határozni a tájjelleg
helyi jellemzőit, valamint a település teljes
közigazgatási területére készülő településrendezési
eszköz megalapozó vizsgálata keretében meg kell
határozni a tájjelleg megőrzendő elemeit,
elemegyütteseit, valamint a tájképi egység és a
természeti adottságokhoz igazodó hagyományos
tájhasználat helyi jellemzőit.
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(3) Az övezet (1) bekezdés szerint pontosított lehatárolása által érintett területre a tájképi egység és a
hagyományos tájhasználat fennmaradása érdekében a helyi építési szabályzatban meg kell határozni a
területhasználatra és az építmények tájba illeszkedésére vonatkozó szabályokat.
(4) A helyi építési szabályzat az építmények tájba illeszkedésének bemutatására látványterv készítését írhatja
elő és a készítésre vonatkozó követelményeket határozhat meg.
(5) Az övezetben bányászati tevékenységet a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó szabályok
szerint lehet folytatni.
(6) Az övezetben a közlekedési és energetikai infrastruktúra-hálózatokat, erőműveket és kiserőműveket a
tájképi egység megőrzését és a hagyományos tájhasználat fennmaradását nem veszélyeztető műszaki megoldások
alkalmazásával kell elhelyezni.

Az övezetbe a teljes módosítási terület beletartozik. A HÉSZ a tájhasználathoz illeszkedő
területhasználatot ír elő.

2.2.4. Megyei övezetek ismertetése
A tervezési területeket a megyei övezetek közül kizárólag az Országos ökológiai hálózat
pufferterülete érinti.
Pufferterület övezete
OTrT 19. § Pufferterületen a településszerkezeti
terv beépítésre szánt területet csak abban az
esetben jelölhet ki, ha az a szomszédos magterület
vagy ökológiai folyosó természeti értékeit, biológiai
sokféleségét,
valamint
táji
értékeit
nem
veszélyezteti.

Az övezetbe tartozik
terület.

a

teljes

módosítási

2.2.5. A területrendezési tervek egyéb fontosabb előírásai
Az OTrT a területfelhasználásra vonatkozó általános szabályok között az alábbiakat írja elő:
7.§ (1) Az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületnek minősülő területet a településrendezési
eszközökben legalább 95%-ban erdőterület területfelhasználási egységbe kell sorolni.

Az Adattár szerint erdőterületnek minősül Borszörcsök közigazgatási területén több külterületi
erdőfolt, a tervezési területeket azonban ez nem érinti.

3. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT
3.1. TÁJSZERKEZET, TÁJHASZNÁLAT
A tervezési területen gazdálkodás és a gazdálkodáshoz kapcsolódó építmények elhelyezése a cél. A
terület jelenleg védelmi erdőterület a településrendezési eszközökben, azonban rajta zárt
erdőállomány nem alakult ki. A telek közvetlen szomszédságában mezőgazdasági területek
találhatók. A terület déli határán folyó Csigere-patak javítja a táj mozaikosságát, illetve fontos
élőhelyet biztosít.
A jelenleg hatályos Településszerkezeti tervben szereplő erdőterületek nincsenek összhangban az
Országos Erdőállomány Adattárban kijelölt erdőkkel. Ennek pontosítása szükséges a következő
felülvizsgálat során.
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3.2. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT, TÁJI, TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
3.2.1. Natura 2000 terület
A tervezési terület a Devecseri Széki-erdő HUBF20009 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
Natura 2000 terület részei az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet (KvVM rendelet) szerint.
A terület természetvédelmi kezelését a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A
terület nem rendelkezik fenntartási tervvel.
Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeletetésű területekről szóló 275/2004.
(X.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Natura 2000 rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján a tárgyi
módosítás a Natura 2000 területre hatással lehet, így a tervezés során meg kell vizsgálni a Natura
2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére
gyakorolt hatásokat. A Natura 2000 rendelet 10. § (2)-(3) bekezdései szerint, ha a tervnek jelentős
hatása lehet, hatásbecslési dokumentáció készítése válhat szükségessé.

Natura 2000 területek elhelyezkedése Borszörcsökön
(forrás: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer)
A Devecseri Széki-erdő Természetvédelmi Terület
természetvédelmi stratégiája az alábbiakat állapítja meg:
-

Természetvédelmi

Kezelési

Terv

A természetes erdődinamikai folyamatok minél teljesebb érvényesülését támogató
erdőkezelés, természetközeli erdőgazdálkodás alkalmazása, változatos korösszetételű,
elegyes erdőállományok kialakítása, fenntartása. Az erdők korcsoporteloszlásának javítása.
A természetes felszínalakzatok (domborzat, medrek) megőrzése.
A láprétekkel érintkező erdőszegélyeken a vegetáció heterogenitásának fenntartása,
kíméletes kezelése, a természetvédelmi szempontból kedvező szegélyhatás megőrzése
érdekében.
A gyepterületek részarányának megtartása.
A gyepterületek természetvédelmi szempontokat figyelembe vevő kaszálással történő
fenntartása, cserjésedés, égeresedés visszaszorítása a szegélyek kivételével.
A lápréteken, tisztásokon a különböző igényekkel rendelkező kiemelt biotikai értékek
megőrzésének biztosítása, mozaikos élőhelykezeléssel.
Tájidegen és invazív fajok állományainak visszaszorítása.
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A településrendezési eszközök elhatározásai összhangban vannak a művelési ághoz nem köthető
természetvédelmi kezelési módokkal, korlátozásokkal és tilalmakkal, ezek közül is fontos
figyelembe venni a terület- és földhasználattal összefüggő elhatározásokat. A terület távol
helyezkedik el beépítésre szánt területektől, s nem kerül kijelölésre új beépítésre szánt terület
3.2.2. Országosan védett természeti és táji értékek
Borszörcsök közigazgatási területén országosan védett természeti terület nincs, így a tervezési
területet országosan védett természeti terület nem érinti.
3.2.3. Országos Ökológiai Hálózat
Borszörcsök közigazgatási területét érinti az Országos Ökológiai Hálózat magterület övezete,
pufferterület övezete.
A teljes tervezési terület érintett pufferterület övezettel. (Lásd: 2.2.4. Megyei övezetek
ismertetése című fejezet) A tervezési területen tervezett fejlesztések, területfelhasználás
kijelölések nincsenek közvetlenül hatással a pufferterület övezetre, illetve a természeti
környezetre.

Pufferterület

Országos Ökológiai Hálózat elhelyezkedése Borszörcsökön
(forrás: Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer)

3.3. BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSA
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 8.§ (2) bekezdés b) pontja kimondja, hogy „újonnan beépítésre szánt
területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének - a külön jogszabály
alapján számított - biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem
csökkenhet”.
A településrendezési eszközök módosítása során új beépítésre szánt terület nem került kijelölésre,
így a biológiai aktivitásérték változásával nem kell számolni.
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4. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE
Borszörcsök zöldfelületi rendszerének elemei:
‐

‐

Területfelhasználási egységek:
o erdőterület,
o mezőgazdasági területek,
o zöldterület,
o nagy zöldfelülettel rendelkező különleges területek, intézményterületek;
Egyéb:
o vonalas szerkezeti elemek: fasorok, vízfolyások,
o telken belüli zöldfelületek.

A település zöldfelületi rendszerének elemei nem változnak jelentősen a településrendezési
eszközök módosításával. (Lásd: 1.5.3. Szerkezetalkotó zöldfelületi rendszerek, vízfolyások és 3 .1.
Tájszerkezet, tájhasználat, 4. Megyei övezetek ismertetése című fejezet)

5. KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI JAVASLAT
A településrendezési eszközök módosítása során új közlekedési területek nem kerültek kijelölésre, a
módosítások a közlekedési területek fejlesztését nem igénylik. Új beépítésre szánt területek a
módosítás során nem kerülnek kijelölésre, így ezek következtében számottevő gépjárműforgalom
növekedés nem várható.
Az alábbi fejezetben a tervezési területet érintő közlekedési rendszer kerül bemutatásra.

5.1. KÖZÚTI HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
A tervezési terület a 8402-es összekötő útról keleti irányba letérve közelíthető meg a 0138-as hrsz.ú úton. Borszörcsököt a 8-as számú elsőrendű főút érinti a település déli részén az érintett
ingatlanoktól ~4,5 km-re. A községen észak-dél irányba áthaladó 8402-es összekötő út a tervezési
területhez legközelebb található jelentős közút. Az út Devecsert köti össze Pápával.

5.2. FŐBB KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK
A tervezési területek jelentősebb közlekedési csomópontot nem érintenek.

5.4. KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
A tervezési területen tömegközlekedési eszköz nem közlekedik. A tervezett fejlesztésekkel
kapcsolatban nem szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése.

5.5. KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS
A tervezési területen és annak közelében jelenleg nem halad kerékpárút és kiépítése sem tervezett
Borszörcsök e területén.

5.6. FŐBB GYALOGOS KÖZLEKEDÉS
A tervezési terület gyalogos sétánnyal, sétálóutcával nem érintett.

5.7. GÉPJÁRMŰ ELHELYEZÉS, PARKOLÁS
A tervezett módosítások a település parkoló rendszerére nincsenek befolyással. A tervezett fejlesztésekkel
kapcsolatban a parkolási igényeket telken belül kell biztosítani a jogszabályi előírásoknak megfelelően.

6. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT
A tervezett módosítások a város közműveinek kapacitásbővítését nem teszik szükségessé, a
település jelenlegi igényeihez viszonyítva nem jelentenek túlzott igénynövekedést.

6.1. VÍZIKÖZMŰVEK
A tervezett módosítások a település vízellátására, vízelvezetésére és csatornázására nincsenek
hatással. A tervezett módosítások a település csapadékvíz elvezetésének tervezését nem
befolyásolják.
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6.2.ENERGIA ELLÁTÁS
A tervezett módosítások a település energia közműveit nem befolyásolják.

6.3. HÍRKÖZLÉS
A tervezett módosítások a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolják.
A 14/2013. (IX.25.) NMHH rendelet szerinti hírközlési szakági anyag nem készült a területekre,
hiszen az övezetváltoztatás a település elektronikus hírközlési hálózatát nem befolyásolja.

6.4.

MEGÚJULÓ
ENERGIAFORRÁSOK
ALKALMAZÁSA,
ENERGIAGAZDÁLKODÁS, EGYEDI KÖZMŰPÓTLÓK

KÖRNYEZETTUDATOS

A tervezett módosítás a megújuló energiaforrások alkalmazását nem befolyásolja. A tervezett
fejlesztések során korszerű, környezettudatos beruházások megvalósítása a cél.

7. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK, KÖRNYEZETVÉDELEM
A településrendezési eszközök módosítása során javasolt változások nem járnak jelentős – a
környezetet terhelő – hatással.
A módosítással érintett területen közvetlenül nem valósulnak meg környezeti elemeket és
rendszereket befolyásoló környezeti hatások. A területen mezőgazdálkodási tevékenység folytatása,
illetve a gazdálkodáshoz kapcsolódó építmények kialakítása a cél. A tervezett tevékenység nem
jelent többlethatást a környezeti elemekre.
A módosítások a magasabb szintű jogszabályokban foglalt általános és övezeti előírások
megtartásával a környezetvédelmi és természetvédelmi szakterületet érintően jelentős környezeti
hatást várhatóan nem okoznak, így az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását, környezeti értékelés
elkészítése nem szükséges.

7.1. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS
Talaj
A tervezett tevékenység a területre talajvédelmi szempontból nincs hatással, a működéséből
adódóan talajszennyezés nem származik.
Felszíni vizek
A terület a Csigere-patak vízgyűjtője, a vízfolyás 4+776-5+310 km szelvényét érinti a tervezett
tevékenység. A patak vizét a Torna-patak fogadja be Devecsernél.
A meder és a mellette lévő területek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területek (Natura 2000), ezen belül is kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek.
Amennyiben az építmények a terület elöntéssel nem veszélyeztetett, magasabb részein kerülnek
kialakításra, a tevékenység nincs hatással a felszíni vizekre.
Felszíni alatti vizek
A tervezett tevékenység nincs hatással a felszín alatti vizekre.
Légszennyezés
A telepítés és a megvalósítás időszakában sincs légszennyezés.
Hulladékkezelés
Meg kell akadályozni az illegális hulladéklerakást, szemétbeszállítás lehetőségét. A működés során
veszélyes hulladékok nem keletkeznek.
Zaj- és rezgésterhelés
A tervezett tevékenység zaj- és rezgésterheléssel nem jár.
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A. MELLÉKLET
ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZATOK
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B. MELLÉKLET
ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZ VÉLEMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÁSA
314/2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 37. § (1)-(3) BEKEZDÉSEK SZERINTI ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS ÖSSZEFOGLALÓJA
AZ ALÁBBI TERÜLETEK VONATKOZÁSÁBAN: 0158/1, 0158/2, 0146/9 ÉS 0147/14 HRSZ.-Ú INGATLANOK
VÉLEMÉNYEZŐK

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN
RÉSZT KÍVÁN
VENNI

MEGJEGYZÉS

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN NEM
KÍVÁN RÉSZT
VENNI

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK
1.

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL,
KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

2.

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL
KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI
FŐOSZTÁLY
TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

Ismerteti a jogszabályi környezetet.
Érdemi szakmai véleményt csak a konkrét módosítási javaslatok jogszabálynak megfelelő kidolgozása esetén tud adni.
A tervezési terület nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, ex lege természeti érték nem
található rajta, barlang felszíni védőövezetét sem érinti. A terület az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi
XXVI. törvényben (OTrT) meghatározott és Veszprém Megyei Területrendezési Tervében alkalmazott országos ökológiai
hálózat pufferterület övezetének része, emellett az OTrT szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő
terület övezetéhez is tartozik.
Az ingatlanok a Devecseri Széki-erdő HUBF20009 kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 2000 terület részei az
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010.
(V.11.) KvVM rendelet (KvVM rendelet) szerint. A KvVM rendelet alapján a terület természetvédelmi kezelését a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság látja el. A terület nem rendelkezik fenntartási tervvel.
Felhívja a figyelmet, hogy az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeletetésű területekről szóló
275/2004. (X.8.) Korm. rendelet (Natura 2000 rendelet) 10. § (1) bekezdése alapján a tárgyi módosítás a Natura 2000
területre hatással lehet, így a tervezés során meg kell vizsgálni a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló
fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat. A Natura 2000 rendelet 10. § (2)-(3)
bekezdései szerint, ha a tervnek jelentős hatása lehet, hatásbecslési dokumentáció készítése válhat szükségessé.
A módosítások a magasabb szintű jogszabályokban foglalt általános és övezeti előírások megtartásával a
környezetvédelmi és természetvédelmi szakterületet érintően jelentős környezeti hatást várhatóan nem okoznak, így
az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat
lefolytatását, környezeti értékelés elkészítését nem tartja szükségesnek.

X

X

3.
4.
5.

BALATON-FELVIDÉKI
NEMZETI
PARK
IGAZGATÓSÁG
ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

X
X

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉM MEGYEI SZAKASZMÉRNÖKSÉG

X

Nem nyilatkozott
Nem nyilatkozott
Tájékoztat, hogy a tervezési terület nem érinti az országos vízminőség-védelmi terület övezetét.
A módosításra tervezett ingatlanok érintik az Igazgatóságuk vagyonkezelésében lévő Csigere-patak 4+776-5+310 km
szelvényét. A vízfolyás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nemzeti vagyon részét képezi,
tehát a Magyar Állam kizárólag tulajdonában van.
A meder és a mellette lévő területek európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura
2000), ezen belül is kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek.
A területek hasznosítása, építmény esetleges elhelyezése során az elöntési kockázatot figyelembe kell venni. Építmény
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VÉLEMÉNYEZŐK

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN
RÉSZT KÍVÁN
VENNI

MEGJEGYZÉS

TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN NEM
KÍVÁN RÉSZT
VENNI

a területek elöntéssel nem veszélyeztetett, magasabb részein javasolt elhelyezni, azok megvédéséről az építtetőnek
kell gondoskodni.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
FŐOSZTÁLY,
KÖZEGÉSZSÉGÜGYI
ÉS
JÁRVÁNYÜGYI
OSZTÁLY
INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTER

X
X

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MŰSZAKI
ENGEDÉLYEZÉSI
ÉS
FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY ÚTÜGYI
OSZTÁLY
MINISZTERELNÖKSÉG
KULTURÁLIS
ÖRÖKSÉGVÉDELEMÉRT
ÉS
KIEMELT
KULTURÁLIS BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS
ÁLLAMTITKÁRSÁG
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA HATÓSÁGI
FŐOSZTÁLY
ÉPÍTÉSÜGYI
ÉS
ÖRÖKSÉGVÉDELMI OSZTÁLY

Kifogást nem emel

X

Nem nyilatkozott

X

Nem nyilatkozott

X

Nem nyilatkozott
Tájékoztat, hogy a Hivatal rendelkezésére álló – a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles – nyilvántartás adatai
alapján megállapította, hogy a 0158/1, 0146/9, 0147/14 hrsz.-ú ingatlanok esetében örökségvédelmi érintettség áll
fent, azok területére ráfed a 7594 azonosítószámon nyilvántartott régészeti lelőhely.
Tekintettel a tervezési terület régészeti érintettségére, és arra a tényre, hogy a tervezett építési tevékenységhez
kapcsolódó kötelezően elvégzendő régészeti feladatellátás az ingatlantulajdonos/építtető számára többletköltséget
jelenthet javasolja, hogy a tervezett építési tevékenység végzésére alkalmas terület a nyilvántartott régészeti
lelőhelyen kívül kerüljön kijelölésre. Felsorolt ingatlanok közül a 0158/2 hrsz.-ú a nyilvántartási adatok szerint nem
érintett, ezért beépítésre javasolható.
Tárgyi módosítási szándék örökségvédelmi érintettségére és a módosítás nagyságrendjére tekintettel az örökségvédelmi
hatástanulmány elkészítését nem tartja szükségesnek, ugyanakkor szükségesnek tartja a tervdokumentáció megalapozó
vizsgálatában, valamint az alátámasztó javaslatban az épített környezetre (régészet) vonatkozó munkarész
elkészítését.
Felhívja a figyelmet a jogszabályi környezetre.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 19. § értelmében a nyilvántartott régészeti
lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell kerülni. Ha a lelőhely elkerülése a földmunkával
járó beruházás, fejlesztés költségeit aránytalanul megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a
beruházással veszélyeztetett régészeti lelőhelyet előzetesen fel kell tárni.
Kötv. 7. § E törvény alkalmazásában:
4a. Földmunka: a földfelszíntől számított 30 centimétert meghaladó, kézi vagy gépi erővel végzett beavatkozás,
beleértve a tereprendezést, depó, feltöltés, töltés kialakítását.

X

12.

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI
ÉS
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY, FÖLDHIVATALI

Nem nyilatkozott

X

Nem nyilatkozott
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TOVÁBBI
ELJÁRÁSBAN
RÉSZT KÍVÁN
VENNI

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

OSZTÁLY
VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATAL AGRÁRÜGYI
FŐOSZTÁLY, ERDÉSZETI OSZTÁLY

HONVÉDELMI
FŐSZTÁLY
VESZPRÉM

MINISZTÉRIUM

FŐKAPITÁNYSÁG,
IGAZGATÓSÁG

MEGYEI

RENDŐRRENDÉSZETI

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
HATÓSÁGI
FŐOSZTÁLY
BÁNYÁSZATI
OSZTÁLY
NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
HIVATALA
ORSZÁGOS ATOMENERGIA HIVATAL
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
FÖLDMÉRÉSI,
TÁVÉRZÉKELÉSI
ÉS
FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY

ELJÁRÁSBAN NEM
KÍVÁN RÉSZT
VENNI

A tervezett övezeti átsorolások ellen kifogást nem emel
A módosítás alá vont négy ingatlan közül az Borszörcsök 0158/1 és 0158/2 hrsz.-ú ingatlanok erdő művelési ágú
területek. Az ingatlanok nem képezik az Országos Erdőállomány Adattár részét, ezért az ingatlan tulajdonosának
kérelmeznie kell a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály Földhivatali
Osztályánál az ingatlanok művelési ágának megváltoztatását. Ezt követően az ingatlanok fásított területnek
tekinthetők, akárcsak a másik két módosítással érintett ingatlan, Borszörcsök 0146/9 és 0147/14 hrsz.-ú ingatlanok.

X

HATÓSÁGI

MEGJEGYZÉS

TOVÁBBI

X

Külön észrevételt nem tesz.

X

Nem kíván részt venni.

X

Nem kíván részt venni.

X

Ismerteti a jogszabályi környezetet, figyelembe veendő hírközlési érdekeket.

X
X

X

Tájékoztat, hogy nincs az OAH hatáskörébe tartozó létesítmény a község tervezési területének figyelembe veendő
közelségében.
Tájékoztat, hogy a település közigazgatási határán belül természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért
jelen esetben BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
Tájékoztat, hogy a jogelőd FÖMI, illetve Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali
Főosztálya (a továbbiakban FTFF) – mint földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv – sem a területrendezési
tervek véleményezésére nem jogosult, sem pedig a környezet védelméért felelős szervként nem került megjelölésre a
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,
valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009.
(X.6.) Korm. rendelet 11. mellékletében, illetve az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. mellékletében, ezért a területrendezési terv véleményezésére az FTFF-nek nincs
hatásköre és az eljárás további szakaszaiban sem kíván részt venni.
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