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Tisztelt poloármester Úr!

A 2014. november 13-án kelt, hivatkozott számú  levé lben Kapolcs közsé g polgármestere Kapolcs közsé g
települé srendezé si eszközei ré szleges módosí tásának vé lemé nyezé sé t ké rte a települé sfejleszté si koncepcióróL,
az integrált települé sfejleszté si straté giáról é s a települé srendezé si egzközökről, valamint egyes területrendezé si
sajátos joginté zmé nyekrőlszóló 31412012. (X|.8,) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 38_ § előí rásaialapján,
teljes eljárás kereté ben,

A hatályos - az önkormányzat által megküldött, pecsé ttel, aláí rással ellátott - települé srendezé si eszközökaz
alábbiak:

. Települé sfejleszté si koncepció (Települé sszerkezeti terv 15. oldalán,. Települé sszerkezeti terv (szöveges munkaré sz),. Települé sszerkezet| tervlap T-1 , M=1:2000,. Települsszerkezeti tervlapr-2,M=1:10000,
' Hely| É pí té siSzabályzat [Kapolcs közsé g Önkormányzat Kt. rendelete2t2OO4. (ll. 13.)]., Helyi É pí té si Szabályzat módosí tás [Kapolcs kozsé § önkormányzata Ké pviseótestülete 5l2OO7,

számú  rendelete].
. Szabályozási tervlap SZ-1, M=1:2000., Szabályozásitervlap SZ-2,M=1:10000,

A települé srendezé si eszközök ré szleqes módosí tásának leí rása;

A hivatalunknál 2014, november 17-é n iktatott Vé lemé nyezé si Tervdokumentációban (továbbiakban:
dokumentáció) leí rtak szerint a módosí tás cé lja a 323 hrsz-ú  ú t körül kialakult állapot rendezé se, az ú t megfelelő
szé lessé gé nek biztosí tása, a terület-felhasználás módosí tása, korrekciója az é rintett közlekedé si é s falusias
lakóterület tekinteté ben. A tervezé si terület tömbje az FL-IV-K jelű övezetbe tartozik, É zl az övezetet az ,,Egerví z
Patak völgyterülete é s a terepviszonyok miatt szabálytalanság jellemzi", Ez főké nt aDózsa György utcai illetve a
Dózsa György utcáról megközelí thető telkeket jellemzi.

Szé khely, levelezé si cí m:74OO Kaposvár, Csokonai u, 3, e-mail: afi@sol-rloqv,qov,hu web: w"v,v,sornrlgy oov,hu
@ 82/502-650,, í ax, 82/502-639
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Kapolcs közsé g települé srendezé si
eszközeinek ré szleges módosí tása -
vé lemé nyezé si szakasz
3399-2712014,
Hornyák Attila főé pí té sz,
Takács Lászlóné

(X.9.)
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A hiYatllunk által kiadolt ?014. október 14é n kelt. SOD/08/269-3/2014, számú  előzetes táié xoztatásban s
pontba foolalt é szrevé telek az alábbiak szerint teliesültek:

1, A hiánvolt települé srendezé si eszközöket - pecsé ttel. aláí rással ellátva - pótlólaq meoküldté k.

2- A koncepció módosí tásának szüksé gessé gé re a dokumentáció nem té r ki. Ké riük, hoqy a vé qső
szakmai vé lemé nvezé si szakasz elindí tásáiq (tehát előtte) az ebben a pontban leí rt i;lvé teare mé qi;ié lni
szí veskedjenek!

3. A Közé p-dunántú li Környezetvé delmi é s Termé szetvé delmi Felügyelősé g a 2117712014, ügyszámú
(68801 iktatószámú ) levelé ben leí rja, hogy: ,,A módosí tási szándé k volumené t figyelembe vé ve _ az
önkormányzati dönté st elfogadva - a Felügyelősé g ré szé ről a környezeti vizsgálatiáljárás lefolytatását,
környezeti é rté kelé s elké szí té sé t nem tartom szüksé gesnek,...''

A Balaton-felvidé ki Nemzeti Park lgazgatóság 4581-212014, számú  előzetes tájé koztatásában leí rja,
hogy,,...termé szetvé delmi kezelőké nt nem tartjuk szüksé gesnek környezeti vizsgálat lefolytatását."

Elózőek alapiá! 9l{oqa9juk, hoqy jelen eljárásban külön körnvezeti é rté kelé s ké szí té se é s környezeti
hatásvizsoálat lefolytatása nem szüksé qes.

4. A ké rt Pontosí tásokat - különösen rajzi munkaré szek, valamint a telektömbr:e lehatárolás tekinteté ben -
a dokumentáció tartalmazza.

5. A dokumentum a 3.3 TÁJRENDEZÉ sl LnvnsLnT cí mű pontjában té r ki a biológiai aktivitásé rté k szinten
tartására. A mellé kelt számí tás nem é rtelmezhető, ké riük a vé qső szakmai vé lemé nvezé si szakasz
elindí tásáiq a kimutatást eqvé rtelműsí teni, pótolni szí veskedjenek!

4 dokuTentációban T9clh,a.tlrozott települé srendezé si eszközöket é rintő változások meqvalósulását
támoqatiuk az alábbi felté telekkel:

1. Ké rjük a hivatalunk által kiadott 2014. október 14-é n kelt, SOD/081269-312014. számú  előzetes
tájé koztatás 5 pontjában foglalt é szrevé telek (elen vé lemé nyben is kifejtett) maradé ktalan teljesí té sé t!

2- Az SZ-1 jelŰ szabályozási tervlapon ké rjük a telek tömbben ábrázolt Lf* é s a jelmagyarázatban ábrázolt
Lf2* megnevezé seket összhangba hozni szí veskedjenek. A dokumentáció szovegós leí rása szerint a
helyes megjelölé s: Lf*.

3" Ké rjük figyelemmel lenni az eljárásban ré szt vevő egyé b államigazgatási szervek vé lemé nyeire,
kiköté seire, küönösen a Veszpré m Megyei Kormányhivatal Közlekedé si Felügyelősé ge Útugyi
osztálYának VE/UT/NS/A/982l112014, számú  levelé ben foglaltakra, a 6. pont utolsó mondatáiá,
miszerint: ,,Zsákutcában a megfordulást biztosí tani kell mé g a tűzoltóautó számára is".

Táié koztatás

Felhí vjuk a í igyelmet arra, hogy a TFR 40, § (3) bekezdé se alapján zárő szakmai vé lemé nyt csak abban az
esetben tudunk adni, amennyiben a dokumentációban valamennyi dokumentum hiánytalanul szórepel.

Olyan dokumentációra, melynek tartalma a vé lemé nyező szervek által nem ismert, zárő szakmai vé lemé ny
nem adhatÓ. Fentiek alapján ké rjük a hiányző jóváhagyandó munkaré szeket elké szí teni, é s á
vé lemé nyezők számára megküldeni.

A szÜksé ges javí tások elvé gzé sé né l ké rjük é szrevé teleinket általános jelleggel figyelembe venni, a több
helyen előfordulható azonos hibákat teljes körűen javí tani (TSZT, HÉ sz, szr;.

A TFR 41.§ (4) bekezdé se,39.§ (1)-(3) bekezdé sei alapján felhí vjuk figyelmüket, hogy amennyiben az
egYezteté si eljárás során vé lemé nyelté ré s áll fenn, abban az esetben a polgármester egyezteté st
kezdemé nyezhet, amelyról jegyzókönyvet kell ké szí teni.

Az egyezteté s időpontjának meghatározása során a vé lemé nyező államigazgatási szervek felké szülé se
é rdeké ben kellő időtartamot, legalább 15 munkanapot szí veskedjenek biztosí tani a vé lemé nyezé si dokumentáció
áttanulmányozása é rdeké ben. Vé lemé nyelté ré s fenn nem állása eseté n is állunk rendelkezé sükre é szrevé teleink
konzultációja tekinteté ben,

Szé khelY, levelezé si cí m: 7400 Kaposvár, Csokonai u, 3, e-mail: ali.@."pulog:i4ov,hu web: rlru,r,,,v,sorr y,q,ov,hLl
@ 82/502-650; í a.r: 821502-639
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A vé lemé nYezé st kÖvetően a beé rkezett vé lemé nyeket - egyezteté s eseté n a jegyzőkönyvet is _ ismertetni kella ké PviselŐ{estÜlettel, amelYek elfogadásáról vagy el nem fógadásáról a ké pví sJí o-t""tűl"i'oönt (a vé lemé ny,é szrevé tel el nem fogadása eseten á dcintest indó-kolnia kell)i;;;ly;önté s dokumentálásával é s közzé té telé vela vé lemé nyezé si szakasz lezárul.

Ké rjÜk, hogY a zárő szakmai.vé lemé nYÜnk megké ré sekor a fenti bekezdé sben hivatkozott, vé lemé nyezé siszakasz lezárásáról rendelkező cinrormanyi"ii ;;;té ;üi"lrrluro.at; hiteles kivonatát mellé kelniszí veskedjenek.

Ké rjÜk, hogY a dokumentációkat - kÜlÖnösen a ké relemre-, a tartalomra-, vizsgálhatóságra tekintettel -egyé rtelműen/é rtelmezhetően összeállí tani szí vesXeO;eneX.

Ké rjÜk, hogy a zárŐ..vé lemé nYezé si do.!:T"l^rl"ió_t telies teriedelmé ben papí r é s elektronikusadathordozón szí veskedjenek. megkÜldeni [TFR.49 § lí j u=áÉ H"t. Felhí vjuk figyelmüket, hogy a záró
;'jJfrilJ:fT:lJ,."**"'adhatÓ, há a R. 40.§ (1) uexe:záe'se sráii.,ti vatamennyi aóiu-"n-tum hiánytalanul

Az egyezteté si eljárás további szakaszaiban ré szt kí vánunk venni.

Az állami főé pí té sz feladatát é s hatáskÖré t a r2v1l9si.9s megyei kormányhivatalokrót szóló 288t2010, (Xll, 21.)Korm, rendelet 2, § (1) b_ekezdé s 2. pontja, a faé n.í te9lit",l:i:iŐÁiié őráIszoló 19O/2Oo9, (lX. § 15.) Korm. rendelet2' § (1) bekezdé se é s 7, § h) PontJ", irreietesseget a főé pité sií i"iekrny"esnil szotó xoim. rendelet 2 § (2)bekezdé se, valamint Z. metierí ei S. soia állapí tja meg.
Szakmai vé lemé nyünket a TFR sa. 5 renoeiÉ eiáseiré  figyelemmel adtuk.

Kelt: Kaposváron, 201 4, december 1 6-án.

Tisáelettel:

Dr. Neszmé nyi Zsolt
kormánymegbí zott megbí zásából:

hivatalvezető, állami főé pí té sz

Kapiák:
1. cí mzett

3 y;,lT'" HázBt, - BárdosiAndrea vezetőtelepÜlé srend ezőlervező,1143 Budapest, Gizella űt24_26.

Szé khelY' levelezé si cí m:74oo 
^B"3i%.!:3á3ii.,l, 3ri;3;l1 

alicosoul9slsay-|r! web: wr,nw,sonngv,grlv.|_1.1
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Kapolcs Közsé g Onkormányzata

Gönté r Gyula
polgármester ré szé re

Ügyszám: 2382312014.
Iktatószárn: 8..{323 l2014.
Ügyinté zó: Horváth Lász,lő
Mellé klct: -

Hivatkozási szárn: 3399-28l20I 4.

Ügyirrté ző: I{olnyák Attila /'|-akács Lászl<inó

,I'árgy: Kapolcs tclepülé srenclezé si eszközei módosí tásának vé lcmé nvezóse , l , !a ,- / J" l)!!{, U-_ ol,J
,fisztelt polgárrneste,ts,t '5i!C.f)+tf t\ í **/

A tetepülé s/bjleszté si kon.cepcióról, az integrált telepüté sfejleszlé si stroí é giáról é s a telePÜlé ,sranclezé ,si

esrtroiokraí , valaminí  egyes í ele1lülé srenclezé si sajáí os joginté zmé nYekről szóló 314l2012. (XI Í ],)

Kornrátryrct"Áelet (liljRr Í s s (3) bekezdé sc é s 9. számí t nrellé klete szeritrt, a rnegkiildÖtt vólerrré nvczósi

dokurncntáció (Város é s |fáz Bt, - 20l4. novcmber) alapján tárgyi Ligyberl az alábbi kÖrnYczctr'Óclclrni Ós

tcrmószetvé delmi szcr'rpontú  vé lcrrré r"ryt adonr,

Az ö'rkorrn árlyzatjelerr módosí tási szárrdé ka a belterületi, 323 lrelyrajzi számú t önkormánYzati tLrlajdonú l Í rt

kialakrrlt állapot szcrinti nyomvonal korrckciójára (né gy é s lrat mé tercs szabálYozási szólcssóggc1) Ós a

környező irrgatlanok telekllatár-rnódosí tására terjed ki. A nródosí tással, az Út nrcgl'elclő szólcssógóncl<

biztosí tásával a rnár korábban beé pí té sre tervezett telkek - az országos t.elepÜlé srentlezé si é ,s é PÍ té .si

ka)yetelnté nyekről szőIő 253l1991 . (XII. 20.) I(ormátryrerrdelet clőí rásainak rnegle lelve - é pí tósi tclcl<l<é rrt

bcé p í tósre kerü llretnek, a terü lethasználati prob lórrra rerrdeződ ik.

A Felügyelősé g ré szé ről tárgyi módosí táshoz 2111712014. iigy- é s 6B801l2014. iktatószárnon clőzctcs

tájókozú ást aátarn, A tervezósi terltlet országos jelentősé gű vé dett 1".Tti:]i tcrülctet. kÖzÖssógi

_jcicntősógűr termé szet_tnegőrzé si Nattrra 2O00 tcri.ileleí , a Ralctí on Kietrtelí  Údtil(Í kr;rzer Terí ilcÍ ranclezé ,si
-'y,ervé nei 

etfbgatlásárril é i a Balatoni Tertil.etrendezé si .Szabá.lyzat megállclpí tásáról szŐ|Ő 2000. Óvi CXIl,

törvóny szórinti országos ökológiai lálőzal övezeté t 1Ö-1, Ö2, Ö:; es té rsógi jclentősé gű tájkópvódclrni

tcrütlct övczeté t (T-1) iern é rinti. Előzctes tájé koztatásolnban, a kidolgozó Önkorn-rárrYzat dÖnté sót cllogaclva

a rnódosí tással kapcsolalban az egye,s í ervek, illeve progra.mok környezeí i vizsgála.tárÓl szólri 212005. (L l 1 ,)

KorI-1lányrcIldelet szerirlti környez,eti vizsgálati eljárás lefolytatását nern taftottam sz|iksé gcsnck.

A közlckedé si területből falrrsias lakóteriiletbe való átsorolással ú rj beé pí té sre szánt terÜlet is krle lÖlósrc ltcriil

A vólerné nyezé si cloktrmentáció alap_ján az |,f* é pí té si övezcten beliili 40%-os t-nitrirr-rlrrrr zrlldl-cltilcti arirnY

lráromszintí i növé nyzettcl tófté nő ielepí té sé nek előí rásával a biológiai aktivitás é rtók szitrtcn tatlása.

az é pí tett környezeí  alakí tásáról é s l,é clelmé ről sző|ő 1991. é vi LXXVIII. törvé ny 7. § (3) bekczdósónck b)

pontj ának e lő í rása telj es í tliető.

}llí izőek alapián, Kapolcs települé srendczé si eszközeinek bcnyú jtott dokumentáció szerinti mótlosí tása

ellcn környezetvé dclmi, termósretvé dclmi szempontból kií bgást nem emelek, ar,t a kóPvisclí Í -tcstÜlct

rószóre a vonatkozó hatályos iogszabályi clőí rások bctartása mellett clfogadásra .iavaslom,

Az IiliR.43. § (2) bekezdé sé nLk mágielelően ké rem, lrogy a telepiilé srerrdezósi eszközÖkct clf,ogaclásul<a1

követóen szí vé skedjerl egy pé ldánybarr (CD-lemezen) rnegküldetri, vagy tájé koztatrri az elcktrotlikus Útolr

lr itc l cs í tett dokumentttmok e lé rh ető sé  gé rő l.

Szé kcsfehé r vár,2014. ror"rlnb",J Í  '

környczetgazdálkoÖá'si osztá

Ké rem, hogy vtilaszú bun hivuí kozzon uz. ilií atószú mra!
'I'clcfon: (22) 5l/í -300 Szé keslthé rvár. IJosszú sé taté r l .

1,ové lcí m: 8002 SzóI<esl'ehé rvár Pf.: l37
I l o n l a p : 1tt t p :,'/ li <]tLl1|ao t c|]tt o sa8., lt t r

ti-mail : tirli,,.ql!g14111gi i'iil zrl ldhattrsag.h Ll

r 91 li,lrbgaáisi i,li,: I |.'t |ii, 8' '_ 
| 2 

'

Szcrda: 81- 1 2Ü ós l j"" l (l 'u''|'elefax : (22) 3 l 3 -564
Ügyfólszolgálat: (22) 5l4-310 ['óntek: ll]!' l2 '"'

Kcdd, Csütörtök: Nincs ügyí é llilgatlás
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Veszpré m Megyei
Katasztrófavé delmi |gazgatőság
Hatósági OsztáIy

H-8200 Veszpré rn, Dózsa György ú t 31. X: 8201 Veszpré rn, Pf,: 403.
Tel.: (06-88) 620-800; Fax: (06-88) 620-809; E-n-rai1: veszprern.rnki@katved.gov,hu

Szám: 492-4l20I4lHAT

Gönté r Gyula
polgármester

Kapolcs közsé g Önkormányzata
Kapoics
Kossuth ú t 62.
8294

Tárgy:

Hiv. szám:
Ugymtezó:
Telefon:
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Tisztelt Pol gármester Ur !

Tájé koztatom, hogy Kapolcs közsé g települé srendezé si eszközeinek ré szterületet é rintő

mó do sí tás át áttanulmán yo ztarl. A meglnildött dokum entációval sz emb en

kifogással nem é lek.

Vé lemé nyemet aközigazgatási hatósági eljárás ós szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.

é vi CXL. töwé ny 44. §-a, a katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek

módosí tásáról sző|ő 20IL é vi CXXVIII. törvé ny 22. § 1. bekezdé s b) pontja, a

katasztrófavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vi

CXXVIII. törvé ny vé grehajtásáróI szőlő 23412011. (K. 10.) Kormányrendelet 1. mellé klet a)

pontja, a űzvé delmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tú zvé delmi bí rságról é s a
tűzvé delemmel foglalkozók kötelező é let- é s balesetbiztosí tásáról szóló 259l20II. (XII. 7.)

KormányT endelet, az é pí tett környezet alakí tásáről é s vé delmé ről szóló 1991. é vi LXXVil.
törvé ny, valamint a többszörösen módosí tott az országos települé srendezé si é s é pí té si

követelmé nyekről szóló 25311997. (XII. 20.) Konnányrendelet alapján adtam meg.

Kapolcs közsé g települé srendezé si
eszközeinek ré szleges módosí tása
- egyeztető vé lemé nyezé s -
3399-28l20I4
Bársony Balázs
+36-88/620-800

1l
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Továbbá felhí vom a figyelmet, hogy a települé srendezé si eszközeinek felülvizsgálata során a

jogszabályok, kötelező nemzeti szabványok vonatkozó katasztrófavé delmi, - tűzvé delmi, polgári

vé delmi, iparbiztonsági - előí rásain tú lmenóen vegyé k figyelembe, é rtelemszerűen alkalmazzák:

akaí asztrőfavé delemről é s a hozzá kapcsolódó egyes törvé nyek módosí tásáról szóló 2011. é vi

CXXVIII. törvé ny;

az 1996. é vi XXXI. törvé ny a tűz elleni vé dekezé sről, a műszaki menté sről é s a tűzoltóságról;

az országos települé srendezé si é s é pí té si követelmé nyekről szóló többszörösen módosí tott

253 l 1997 . (XII. 20.) Kormányrendelet;

az é pí tett környezet alakí tásáről é s vé delmé ről szóló 1997. é vt LXXVIII. törvé ny;

azintegrált települé sfejlesáé si straté giáról é s a települé srendezé si eszközökről, valamint egyes

települé srendezé si sajátos joginté zmé nyekről szóló 314l20l2, (XI 8.) Kormányrendelet;

a28l201,'l,. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvé delmi Szabályzatról.

Tátlé koztatom, hogy az eljárás ké sőbbi szakaszaiban ré szt kí vánok venni, valamint az

elfogadásra kerülő terudokumentációra - elektronikus formában - igé nyt tartok.

Veszpré m, 2014. november 27 .

Tisztelettel:

Né meth Tamás tű. ezredes

nevé ben é s me gbí zásából :
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Gönté r Gyula
polgármester ré szé re

Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal

8296 Monostorapáti, Petőfi utca 123.
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Dátum: 2014.december 8.
lkt.szám : 1 001937 -,;_1201 4

Tárqv: Kapolcs települé srendezé si
eszközeinek módosí tása ré szterületekre
Ügyiratszám: 3399-28 l2O14
üqvinté ző: szenczi Ré ka zsófia
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Tisztelt Polgármester Úr!

A Forster GYula Nemzeti Öröksé gvé delmi é s Vagyongazdálkodási Központ köszönettel
megkapta kapolcs települé srendezé si eszközeinek ré szterületeket é rintő módosí tás
tárgyában küldött levelé t.

KaPolcs a ,,TihanYi fé tsziget, a Tapolcai-medence tanú hegyei é s a Hé ví zií ó,,világöröksé gi
várománYosi terÜletbe tartozik, ezé rl,í ehetősé g szerint elektronikus é s papí r. alapú
dokumentációt is ké rÜnk. A javasolt világöröksé gi helyszí n 33 települé s területé t é rinti
Veszpré m é sZala megye területé n.

A2011, é vi LXXV|l. világÖröksé gi törvé ny é rtelmé ben a világöröksé gi helyszí nt az 1985. é vi21. törvé nyerejű rendelettel kihirdetett, a ví lág kulturális é s termé szeti öröksé gé nek
vé delmé ről szóló egYezmé nnyel összhangban, a kiemelkqdő egyetemes é s nemzeti é rté keit
megőrizve kellfelhasználni, fenntartható módorr fejleszteni, bemutatni, illetve szüksé g szerint
helyreállí tani.

A 
]Örvé nV 

2.§ 6. Pontja é rtelmé ben a vitágöröksé gi várományos hetyszí n a kiemelkedő
kulturális ÖrÖksé gi, illetve termé szeti é rté kei ré vé n, az Egyezmé ny (az országgyűlé s az
EgYesÜlt Nemzetek Oktatási, Tudományos é s Kulturális Szervezete 1972, november 16-án
kelt, az 1985. é vi 2'l. tÖrvé nyerejű rendelettel kihirdetett, a világ kulturális é s termé szeti
ÖrÖksé gé nek vé delmé ről szólÓ egyezmé ny) 1. é s 2. cikké ben meghatározott krité riumok
szerint az UNESCO Világöröksé g Központh;;z bejelentett, a Világöröksé gi Várományos
HelYszí nek JegYzé ké ben szereplő helyszí n, arnelyet a kulturá|is öröksé g, illeive a termé szet
vé delmé ről szóló jogszabályok alapján nyilvání tottak vé detté , é s ekké nt kulturális öröksé gi
vé delmet é lvező terület, illetve vé dett termé szeti terület.

A 31412012, (X|.8.) KormánY rendeletben biztosí tott vé lemé nyezé si jogkörünkben Kapolcs
TelePÜlé srendezé si eszközeinek ré szterületeket é rintő módosí tásával kapcsolatban a
következő vé lemé nyt adjuk:

§ FOR§T§fl 6YuLA NEMz§Tt óxóxsÉ evÉ pFlNt É s v*eyoru§AZ§ÁLXüDÁ§§ KÖrF§NTH .. |o14 BudapÉ st. Táncsi(s MihÉ ly u, I. - l)os|acim: l§35 Bú dapest pr. iil -
Ielcfon: (+36 l) 22§ 4§óo * Fáí ) {136.1) ??§ 48§5 www.í or§t§rküdpetlt.hu
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A tervezett módosí tások (a 323 hrsz-ű ú t körül kialakult állapot rendezé se, az ú t megfelelő
szé lessé gé nek biztosí tása. a DÓzsa György ú t - 3o7 hrsz-ú  ú t _ o42 hrsz-ú  ú t _ belterület
határ - 302 hrsz-Ú Út által határolt tömbben a 323 hrsz-ú  önkormányzati ú t nyomvonalátkí vánják az utat 6 m-re illetve 4 m-re szé lesí teni - ) települé ské pi szempontból nembefolyásolják a települé s egysé ges települé sszerkezeti karakteré t. A tervezett módosí tások
ellen kifogással nem é lünk.

Budapest, 2014.12.
Tisztelettel:

Ság11iAttila
é lnök

FO§§T§R 6YuLA N§i4Z§T, sRüK§É §V*§§L},|l É § yÁ§Y0MsgapÁlxopÁs§ KóZFONT
l-.l - í 0'l4 Bud§pÉ §t, Táí rc§ic§ M'hály §, l. * Po§tötií fi: l§3g g"a"p";t ii, iij
Tólefon: (+36 l} 22§ 4§o0 * FöX; (136.1) ?!§ 48§§ wBtv.iör§t*rkaaptrrt.hu
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VlszpnÉ rut Mrcyrt
KonH,tÁNyH IVATAL

VrszpnÉ rutt 1ÁnÁst H tvRrnL

]Ánnsr É pí rÉ sücyt É s önörcsÉ cvÉ orLmt HIvATALA

Tárgy: Kapolcs Közsé g Té lepülé srendezé si
eszközeinek ré szleges módosí tása

vé lemé nyezé si szakasz

örö ksé gvé d el m i v é le m é  ny
Hiv. szám. 3399,2812014,

Kapolcs Közsé g Onkormányzaá
Gönté r Gyula Polgármester

Kapolcs,
Kossuth u,62.
8294

Tisztelt Polgármester Úr!

köszönettel megkaptuk kapolcs közsé g települé srendezé si eszközeinek ré szleges

módosí tásával kapciolatban küldött é rtesí ú süket, A telepÜlé sfejleszté si.,koncepcióról, az

integrart települé sfejleszté si straté giáról é s a települé srendezé si eszkÖzÖkrŐI, valamint egYes

tete[ulesrenáezé si sajátos joginté zmé nyekről szóló 314t2012.(X1.8,) Korm, rendelet 37,§

bekezdé s alapján az alábbi vé lemé nyt adom:

,(,1

]l

Ügyiratszám: VE-O9D/EOH/01 500,412014,

Ügyinté ző: Pordán Boglárka -Agócs Nándor
Elé rhetősé g: 88/550-352,

Megállapí tottam,hogyatervezettmódosí tásöröksé gvé delmi
ellen kifogást nem emelek,

A további egyezteté sekben ré szt kí vánunk venni é s ké rjük a

törté nő megküldé sé t is,

Veszpré m, 2014, november 28.

é rdeket nem sé rt, elfogadása

dokumentációk papí r alapon

Dencs Tibor
hivatalvezető

nevé ben é s megbí zásából

Erról é rtesül:

1. cí mzett

2. lrattár

8200 Veszpré m, Budapest ú t 3-5.

Levé lcí m. 8210 Veszpré m, Pf.: 1000
Telefon: EBl550-497.

e-mail: epitesugy@veszprem.vemkh,9ov, hu



Balaton-felvidé ki
Nemzeti park

-?LbK\4

8zz9 Csopak, Kossuth u. t6.
telefon: 87/555-260

fa:'C 87/555-26t
e-mai[: bfnp@bfnp.hu

BALAToN-FELVIoÉ rl N EMZET! PARK lGAZGATÓsnc
Ügyiratszám: 4581 - tl /2oL4.
Ügyinté zőnk: Selyem

87 l 555-27 L, 30/49 1-0 103.
Ügyinté zőjük: Hornyák Attila, Takács Lászlóné

Gönté r Gyula pol8ármester
Polgármesteri Hivatal

8294. Kapolcs
Kossuth L. u. 62.

Tárgy: Kapolcs települé srendezé si eszközök módosí tása
ré szterü letre - vé lemé nyezé s

Mellé klet: -
Hiv szám: 3399-2812014.
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Tisztelt Polgármester Úr!

Kapolcs települé srendezé si eszközök ré szleges módosí tásával kapcsolatosan a megküldött dokumentáció
alapján az alábbi vé lemé nyezé st adjuk táj- é s termé szetvé delmi vonatkozásban:

A Kapolcs 323 hrsz-ú  ú t rendezé se é rdeké ben ké szí tett tervdokumentációban foglaltakkal egyeté rtünk. A
Szabáiyozási terv mócjosí tásához é s a HÉ SZ tervezett módosí tásának jóváhagyásához egyeté rtő vé lemenyt
ad unk.

A módosí tást elfogadásáról ké rjük lgazgatóságunk tájé koztatását.

Jelen vé lemé nyezé st lgazgatóságunk a 3t4/2}t2, (X|.8) Korm rend alapján adta, a 48tl2}t3. (Xll. 17.)

Korm. rendelet 42,§. d) pontja é rtelmé ben.

Csopak, 201-4. december 17.

Tisztelettel: Í l')t..\{
puskás zoltán

lgazgató t",

rap;afi .,Cí mzett - té rtivel
\\-2_ trattár

www.bfnp.hu
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llgyiratszám : 1 a,1 44141201 4,
Ugyinté ző: Tóth Katalin

Tárgy: Vé lemé ny ké ré s
Kapolcs települé srendezé si
eszközeinek módosí tása
ré szterületre
a 314l2O12.(X1,8.). Korm.
Rendelet 38. § szerinti
vé lemé nyezé s
Hiv. szám: 3399-28/2014

Kapolcs közsé g Önkormá nyzaá
Gönté r Gyula
Polgármester

Kapolcs
Kossuth u.62.
8294

Tisztelt Polgármester Úr!

H ivatkozássa l a Ka po l cs közsé g Ö n ko rmá n yzat P olgárm este ré től 3399 -28 l20 1 4
számú  vé lemé ny ké relmé re a Veszpré m Megyei Kormányhivatal Földhivatala (a

továbbiakban : megyei föld h ivatal) az alábbi tájé koáatást adja :

Az országos települé srendezé si é s é pí té si követelmé nyekről szóló 25311997,
(Xll. 20,) Korm, rendelet (OTÉ K) 5, § (1) bekezdé sé ben foglaltak alapján a
vé lemé nyezé si eljárásban a Veszpré m Megyei Kormányhivatal Földhivatala a
termőföld vé delmé vel kapcsolatosan vesz ré szt.

A megküldött egyezteté sitervdokumentációt a megyei földhivatal a hatásköré be
tartozó szempontra - a termőfóld vé delmé ről szóló 2007. CXXIX. törvé nY
(továbbiakban: Tfvt.) é rtelmé ben a termőföld mennyisé gi vé delmé re
figyelemmel vizsgálja meg, különös tekintettel arra, hogy a tervezet tartalmaz-e
olyan ingatlanokat melyek Tfvt. 2. §. alapján termőföldnek tekinthetők.

A megyei földhivatal a 2014, október 6-án kelt, 10.1441212014. számú  iratban e
té makörben már tett nyilatkozatot. A benyú jtott dokumentáció vizsgálata során
a korábbi nyilatkozatot nem kí vánjuk kiegé szí teni, sem megváltoztatni, azt
továbbra is fenntartjuk.

8200 Veszpré m, Vörösmarty té r 9.

Telefon. 88 l 577 -O1 0, Fax: 88/577-022, e-mail: veszprem m@takarnet. hu



1o.1441412014.

A megyei földhivatal a területfejleszté si program egyeáeté si eljárásában a fent
megjelölt jogszabály é rvé nyre juttatása é rdeké ben a továbbiakban is ré szt
kí ván venni.

Ké rem Önt, hogy elfogadott tervdokumentáció egy pé ldányát az é pí tett
környezet alakí tásáról é s vé delmé ről szóló 1997. é vi D(XVIll, törvé ny (Etv.) 9. §
(8) bekezdé sé ben foglaltak é rtelmé ben szí veskedjen a Veszpré m Megyei
Kormányhivatal Földhivatala cí mé re megküldeni!
Segí tsé gé t köszönöm!

Veszpré m, 2014. november 27.

Tisztelettel:

2
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Soproni Hatóságí  lroda
l Katószám : CS/30875-2/ 20 14.
Tárry: Vé lemé nyezé s
Üryinté ző: Babos Zoltán
E-mail cí m: babos.zoltan@nmhh,hu
Telefon: (99) 518-557
Hiv.szám: 3399-28-2014,

Polgármesteri Hivatal

Kapo!cs
Kossuth u.62.
8294

Tisztelt Polgármester Ur!

A Nemzeti Mé dia- é s Hí rközlé si Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a Kapolcs telepÜlé srendezé si
eszközeinek módosí tásával kapcsolatosan megküldött vé lemé nyezé si dokumentációt meryizsgálta.

A rendelettervezet hí rközlé si é rdeket nem sé rt, a módosí tás ellen a Hatóság kifogást nem emel,

Fenti vé lem é nyt a tetepülé sfejleszté si koncepcióról, az inte§rált települé sfejleszté si straté €iáról é s a te/epÚ-

té srendezé si eszközökről, valamint egyes települé srendezé si sajátos jo€inté zmé nyekről szóló 3t4/2OI2. (Xl.

8,) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet,) 41. § (2) b) pontjában meghatározottak szerint a Rendelet. 9.

mellé klet 20. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság.

Sopron, 2Ot4. november 24.

Tisztelettel:

}€
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hatósági irodavezé tó

€r,e mé dra
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Vrsnnpvr Mncynt Om<om,rÁNyzAT
82ü0 Veszpré m, Megyehaz té r 1. Tel.: (88)5a5-070, Fax: (88)545-012

E-mail : teruletfej lesztes@vpmegye. hu

Szám: 04l236-Zl2üL4
Ügvinté zó. Arnold Gy.

Gönté r Gyula
polgármester

Kapolcs Közsé g Önkormán yzata

Kapolcs
Kossuth u.62,
8294

Hiv. szám: 3399-28/2014
Targl: Kapolcs közsé g települé srendezé si

eszközök módosí tásának vé lemé nvezé se
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Tisztelt Polgármester Ur!

Hivatkozott számú  levelé ben kezdemé nyezte Kapolcs közsé g települé srendezé si eszközeinek

2014 é vben indí tott módosí tásának vé lenré nvezé sé t. A megkeresé s nrellókleté t ké peáe a
Város é s Haz Bt Budapest által 2014 novemberé ben ké szí tett a 314l2al2. (xI. 8.) Korm.

rendelet 3 8. § szerinti vé lemé ny ezé sr e összeállitott tervdokumentáció.

A megyei foé pí té sz feladata, hogy - a megyei önkormányzat nevé ben - vé lemé nyezze az

illeté kessé gi terulsté t é rintő települé sszerkezeti terveket.

A települé srendezé si eszközök teí vezett módosí tásai települé sszerkezet 1 ré szterületé t é rinti,

az ismertetett váltaztatási szándé kot tudomásul vesszük, azzal kapcsolatosan kifogást nem

emelünk.

Felhí vjuk a figyelmet, hogy Kapolcs kozsé g a Balaton Kiemelt ÜdUlőkorzet tenileté hez

tartozí k, ezé rt a vonatkozó területrendezé si terv nem Veszpré m Megye Teniletrendezé si

Terve, hanem a Balaton Kiemelt Üdtilókorzet Területrendezé si Tervé nek elfogadásáról é s a

Balatoni Teniletrendezé si Szab ályzat megállapí tásáról szóló a 2000. é vi CXII. törvé ny,

melynek való meglelelősé gről az illeté kes állami föé pí té sz nyilatkozik,



Vé lemé nyünket a telepüIé sfejleszté si koncepcióróí , &z integráIt települé sfqleszté si
straté giárÓI é s a telepiiÍ é srendezé si eszközökről, valarnint egles területrendezé si sajátos
joginté zmé nyekrőI szóló 314l2ül2. Qg 8 ) Korm. rendelet 38. § (4) bekezdé s b) pontja
szerint, é s a főé pí té szi tevé kenysé gről szóló ]90/2009. {X 15.) Kormányrendelet 9 § (1)
bekezdé s d) porrtjában szereplő fe7hatalmazás alapjan alakí totnrk ki,

Ké rjtik, a megváltoztatott települé srendezé si tervet az elfogadást követően (CD adathordozón)
ré szünkre is megküldeni sziveskedjen.

Veszpré m, 20L4. december 18.

Tisztelettel:

s-- -\
Fabacsovics zoltán
megyei föé pí té sz

Erről é rtesül:

Ci) cí mzett
2. irattí r
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