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Ugyiratszám: VEF/001/02014-212014. Tárgy:
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Ugyinté ző:
Telefon:

Vass Eszter
06 88/550-000

Hiv. szám:
MeIlé klet:

Kapolcs Közsé g Polgármestere
Kapolcs
Kossuth u.62.
8294

A Veszpré m Megyei Kormányhivatal Növé ny-é s Talajvé delmi lgazgatósága, mint elsőfokú
talajvé delmi hatóság, Kapolcs Közsé g Polgármesteré nek 3399-612014. számú
megkeresé sé re Kapolcs közsé g települé srendezé si tervé nek módosí tása tárgyban kiadja
az alábbi

elózeres TALAJvÉ oelul szAKHATósÁcl vÉ leuÉ ruy_t.

A talajvé delmi hatóság felhí vja az alábbiakra a figyelmet:

- A termőföldön tervezett beruházások eseté n a humuszos termőré teg megmenté sé ről é s
további hasznosí tásának módjáról rendelkezni kell.

- A nagyobb lejté sű területek szabályozásánál a felszí ni ví zelvezeté s megfelelő
megoldását is ki kell dolgozni a talaleróziős károk kialakulásának megakadályozása
é rdeké ben,

- A tervezett beruházásoknak a szomszé dos mezőgazdasági területek termőtalajára
gyakorolt várható hatásait meg kell vizsgálni.

lNDoKoLÁs

lgazgatóságunkat Kapolcs Közsé g Polgármestere kereste meg, hogy Kapolcs közsé g
települé srendezé si tervé nek ré szterületekre törté nő módosí tásával kapcsolatban adjon
vé lemé nyt.

A talajvé delmi hatóság a tervezett módosí tásokkal kapcsolatban a termőföld vé delmé ről
szóló 2007, é v CXXIX. tv 43, é s 44, § szerinti kötelezettsé gekre hí vta fel a figyelmet.

8200 Veszpré m, József Attila u.36.; Levé lcí m:8210 Veszpré m Pf.:,1001
Telefon: 06 88/550-000, Fax: 06 88/326-415, e-mail: veszprem-nti@nebih,gov.hu

,Ií e;

Kapolcs közsé g
telepü lé srendezé si tervé nek
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A talaivé delmi hatósáo a vé lemé nvezé si eliárás további szakaszában is ré szt kí ván venni.

A talajvé delmi hatóság hatásköré t a termőföld vé delmé ről szóló 2007. é v CXXIX. tv. 32.§

(1) bekezdé se, a fővárosi é s megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási

szerveinek kijelölé sé ről szóló 32812010. (Xll. 27,) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm,

rendelet) 17, § (1) bekezdé se, valamint a 31 412012, (Xl,8,) Korm. rend, 37. § 1. bekezdé s

b) pontja, illeté kessé gé t a Korm. rendelet 2. § (1) bekezdé se, valamint a Ket. 21. § (1)

bekezdé se állapí tja meg.

Veszpré m ,2014, november 4.

Kapják:

(} Cí mzett
2. lrattár
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