
Tisztelt Polgármester úr! 
Az Állami Főépítésztől megkaptam a hivatalos választ a feltett kérdéseimre, ezek szerint 
külön egyeztetés nem szükséges most vele. A másik kérdésem volt, hogy ha esetlegesen 
változik a szabályozási vonal a 4 m-es szakaszon, azt újra kell-e egyeztetni. Erre írta, hogy 
igen, de egyeztető tárgyalás keretében is lefolytatható, de ebben az esetben is kell 
természetesen az átdolgozott dokumentáció megküldése.  
  
Üdvözlettel: 
  
  
Bárdosi Andrea 
vezető településtervező 
Város és Ház Bt 
1143 Budapest, Gizella utca 24-26.  
Tel/fax: 061-340-2382 
Mobil: 06-20-3-755-855 
  
From: SMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal  

Sent: Monday, January 19, 2015 4:07 PM 
To: varoseshaz@varoseshaz.hu  

Cc: SMKH ÉH Állami Főépítésze  
Subject: Kapolcs község településrendezési eszközeinek részleges módosítása 

  
  
  

 
SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

  

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL  

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 

  
  
  
  

 
SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 

  

ÉPÍTÉSÜGYI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL  

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 

  
  
  
  
  
  
Tisztelt Bárdosi Andrea vezető településtervező! 

mailto:afi@somogy.gov.hu
mailto:varoseshaz@varoseshaz.hu
mailto:allami.foepitesz@somogy.gov.hu


  
  
A Kapolcs község településrendezési eszközeinek részleges módosítása ügyében feltett 

kérdéseire az alábbi választ adom: 

  
  

1. A SOD/08/269-5/2014. számú véleményünkben kért változtatások teljesítését 

elég a záró szakmai véleményezésre benyújtott dokumentációban igazolni. Kérjük 

ennek tényét az összefoglalóban is (táblázatos feldolgozás) szerepeltetni. 

2. A kialakítandó út szabályozási vonalának áthelyezésével kapcsolatosan kérjük 

egyeztető tárgyalás összehívását, melyre az összes érintett államigazgatási szerv 

(azok is, akik nem kívántak részt venni az eljárásban) kapjon meghívót, és a 

változtatást bemutató dokumentációt, az azt igazoló számításokkal együtt. Ez az 

egyeztető tárgyalás egyben véleményezés is lenne. Az egyeztető tárgyalás 

eredményessége esetén lehetne a záró véleményezési eljárást elindítani. 

3. Amennyiben az Önkormányzat egyeztető tárgyalást hív össze, úgy annak dokumentációjában 
javasolt 1. pont szerinti  változtatások átvezetése  – ebben az esetben – a záró szakmai 
vélemény rövidebb idő alatt is kiadhatóvá válik.  

  
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásul vételét. 

  
  
Üdvözlettel: 

  
ifj. Horváth János 

hivatalvezető, 
Állami Főépítész megbízásából,  

  
tisztelettel: Kiss Csaba főépítészi referens 

  
  
Somogy Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal 
Állami Főépítészi Iroda 
7400 Kaposvár, Csokonai u. 3. 
tel.:82/502-650, fax:82/502-639 
e-mail: afi@somogy.gov.hu, allami.foepitesz@somogy.gov.hu 
web:www.somogy.gov.hu   
  
  
  

 

 
Ezen üzenet és annak bármely csatolt anyaga bizalmas, jogi védelem alatt áll, a nyilvános közléstől védett. Az üzenetet kizárólag a 
címzett, illetve az általa meghatalmazottak használhatják fel. Ha Ön nem az üzenet címzettje, úgy kérjük, hogy telefonon, vagy e-mail-
ben értesítse erről az üzenet küldőjét és törölje az üzenetet, valamint annak összes csatolt mellékletét a rendszeréből. Ha Ön nem az 
üzenet címzettje, abban az esetben tilos az üzenetet vagy annak bármely csatolt mellékletét lemásolnia, elmentenie, az üzenet tartalmát 
bárkivel közölnie vagy azzal visszaélnie. 
 
This message and any attachment are confidential and are legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to 
whom it is addressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient, please telephone or email the sender and 
delete this message and any attachment from your system. Please note that any dissemination, distribution, copying or use of or reliance 
upon the information contained in and transmitted with this e-mail by or to anyone other than the recipient designated above by the 
sender is unauthorised and strictly prohibited. 
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