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Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönettel vettük Vác Város településrendezési eszközeinek módosítására vonatkozó dokumentációját,
amellyel kapcsolatosan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 41. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az alábbi
véleményt adjuk.
A vizsgálati és alátámasztó munkarészekkel kapcsolatosan észrevételt nem teszünk.
A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos megjegyzéseink:
1.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet 1. § (1) bekezdésében a HÉSZ 68. § (1) bekezdés
i) pontjának módosításánál az ic) alpontban törölje a „jellemzően” szót, mert a a jogalkotásról
szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jogszabálynak a címzettek számára
egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkezni. A „jellemzően elhelyezhető
építmények” kifejezés alapján bármilyen építmény elhelyezhető, így nem értelmezhető
egyértelműen a szabályozás.
Javasoljuk továbbá, hogy „a mezőgazdasági termelés miatt indokolt „kintlakáshoz” szükséges”
részt is töröljék, mert nem rendelkezik szabályozási tartalommal (pl.: legfeljebb két egylakásos
lakóépület). Amennyiben a HÉSZ szerint egy adott ingatlanon elhelyezhető lakóépület, akkor a
lakóépület építésének indokoltságáról vagy szükségességéről kizárólag az ingatlannal rendelkezni
jogosultak hozhatnak döntést, Magyarország Alaptörvénye alapján (tulajdonhoz fűződő jogok).

2.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet 1. § (2) bekezdésében, amennyiben a teljes
táblázatot kicseréli, akkor annak már meg kell felelnie a jelenleg hatályos építésügyi előírásoknak.
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A táblázatból a beépítési mód oszlopot törölni kell, mert az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése alapján beépítési
mód kizárólag építési telek esetén határozható meg.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelet-tervezet 1. mellékletében a Szabályozási Terv

3.

módosításánál a jelmagyarázatban jelölt „tervezési terület határa” jelölést a rajzi részen is
tüntessék fel, mert a rajz tartalmaz a tervezési területen kívül is szabályozási elemeket.
Az egyeztetési eljárásra vonatkozó megjegyzéseink:
1.

A településrendezési tervek egyeztetési eljárásának további rendjével kapcsolatban jelezzük,
hogy az esetlegesen eltérő vélemények tisztázása az R. 39. § (1) bekezdése alapján történhet.

2.

Az R. 39.§ (2) bekezdése előírja, hogy a véleményezést követően a beérkezett véleményeket –
egyeztetés esetén a jegyzőkönyvet is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek
elfogadásáról, vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény, észrevétel el nem
fogadása esetén a döntést indokolnia kell.

3.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az R. 28. § (4) bekezdése szerint településrendezési eszköz,
vagy azok módosítása, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve a
magasabb szintű jogszabály rendelkezésének változása miatti ellentétes előírás hatályon kívül
helyezése esetén.

4.

Kérem, hogy a dokumentáció végleges elkészítésekor külön figyelmet fordítsanak a
dokumentáció felülvizsgálatára és szükséges esetben megfelelő módosítására a Magyarország
és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben, az
Étv.-ben, és az OTÉK-ban foglaltaknak való teljes mértékű megfelelés érdekében.

5.

Előzetesen jelzem, hogy az R. 28. fejezetében meghatározott végső szakmai véleményezési
szakaszban az R. 40. § (1) bekezdésében rögzített összes dokumentum megküldése szükséges
a

Pest

Megyei

Kormányhivatal

részére

papír,

és

elektronikus

formátumban.

Ezen

dokumentumokhoz csatolni kell a polgármester nyilatkozatát, melyben rögzítésre kerül, hogy az
R. 29.§-ában rögzített partnerségi egyeztetés a helyi rendeletben megállapított eljárásrend
szerint

megfelelően

lefolytatásra

került

és

a

partnerségi

egyeztetés

eredménye

a

településrendezési eszközökben megfelelő módon figyelembevételre került.
6.

Felhívom szíves figyelmét, az R. 28. § (4) bekezdése szerint településrendezési eszköz, vagy
azok módosítása, véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve, ha a
módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon
kívül helyezése miatt van szükség.

7.

Emlékeztetőként meg kell jegyeznem, hogy az polgármesternek az elkészült településrendezési
eszközt véleményeztetésre meg kell küldenie az eljárásban érintett partnereknek, az R. 9.
mellékletében meghatározott összes államigazgatási szervnek, a településükkel közvetlenül
szomszédos

települési

önkormányzatoknak,

és

az

érintett

területi

önkormányzatnak.

Véleményeltérés esetén a polgármester egyeztetést kezdeményezhet, amelyről jegyzőkönyvet
kell készíteni.
A

véleményezést

követően

a

beérkezett

véleményeket

–

egyeztetés(ek)

esetén

a

jegyzőkönyve(ke)t is – ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem
fogadásáról a képviselő-testület dönt. Vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntést
indokolni kell.
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A véleményezési szakasz lezárását követően a településfejlesztési koncepció és a
településrendezési eszközök tervezeteit a megalapozó és alátámasztó munkarészekkel együtt
kell megküldeni végső szakmai véleményezésre.
Kérem, hogy az elfogadott észrevételek esetén eszközölt javításokat jól érzékelhetően jelöljék a
dokumentációban!
Szintén meg kell küldeni az eljárás során beérkezett összes véleményt – a partnerekét is – és a
véleményezési szakaszban keletkezett valamennyi egyéb dokumentumot (jegyzőkönyvek,
emlékeztetők, tértivevények, stb.). Felhívom a figyelmét, hogy e-mailen a megkereséseket nem
tudjuk elfogadni, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény 58-59. §-a alapján.
Felhívom a figyelmet, hogy záró szakmai vélemény akkor adható, ha az R. 40.§ (1) bekezdés
szerinti valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre került.
Kelt: Budapest, az elektronikus aláírás időbélyegzése szerint
Tisztelettel:
Dr. Tarnai Richárd kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Váradi Tibor
állami főépítész

Erről értesül:
1. Címzett – hivatali kapun
2. Irattár
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Kelemen Erzsébet Dátum:
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Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
részére
Vác Város Önkormányzata
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv. szám:

BP/PNEF-TKI/1027-3/2021.
BP/PNEF-TKI/1027-4/2021.
Tamási Krisztina
+36-1-4653866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Vác város helyi építési szabályzatának
módosítása a Vác-Sejce, 0100/1 hrsz-ú
ingatlan
területre
vonatkozóan
–
véleményezés egyszerűsített eljárás keretében
9/215-2/2021

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!
Tisztelt Polgármester Asszony!

A tárgyi ügyben megküldött dokumentációt áttanulmányozva a népegészségügyi feladatkörében eljáró
Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) a tervezetet közegészségügyi szempontból
elfogadja.
A megküldött dokumentációban foglaltak alapján BFKH közegészségügyi szempontból a környezeti
vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek.
Az érintett településen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért e szempontból
a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
A BFKH jelen véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.
(I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében és 3. számú mellékletében; a településfejlesztési
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet 9. számú
mellékletében; továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal
népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel alakította ki.
A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.
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A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Tisztelettel:

dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából
Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos
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Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

Matkovich Ilona Zsuzsanna asszony
részére
Vác Város Polgármestere
Vác
Március 15. tér 11.
2600

BP/0801/00351-7/2021.
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9633
Vác város településrendezési
eszközeinek módosítása a
0100/1
hrsz.
ingatlanra
vonatkozóan – egyszerűsített
eljárás/véleménykérés

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre (KRID: 144841774)!

Tisztelt Polgármester Asszony!
Vác város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 9/215-2/2021. iktatószámú,
2021. április 8-án kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi
tájékoztatást adom.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a
véleményezési eljárásban.
Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Tisztelettel:

dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

FŐVÁROSI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI OSZTÁLY
Tárgy:

Vác város településrendezési eszközeinek
módosítása Vác – Sejce 0100/1 hrsz.-ú
ingatlan
területre
vonatkozóan
–
szakvélemény
Hiv. szám:
9/215-2/2021.
Hiv. számunk: 35100/6698/2021. ált.
Ügyintézők: Bodó András
Telefon:
+36-1-459-2476
fki.hatosag@katved.gov.hu
E-mail:

Vác Város Polgármstere
2600 Vác, Március 15. tér 11.

Tisztelt Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester asszony!
Tárgyi ügyben a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály (a továbbiakban: FKI-KHO), az alábbi tájékoztatást adja:
Vác településrendezési eszközeinek módosításával a Vác – Sejce 0100/1 hrsz.-ú ingatlan
területre vonatkozóan kifogást nem emelek, észrevételt nem teszek.
Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló
vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és
végleges határozattal kijelölt vízbázist nem érint.
A módosítással érintett terület a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú
melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, a
parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról,
hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének
rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. §
11. pontja alapján meghatározott parti sávot nem érint.
Tájékoztatom továbbá, hogy:
-

-

Amennyiben új közüzemi ivó-, csapadék-, és szennyvízhálózat kiépítése-, illetve a
meglévő hálózat átépítése, megszüntetése válik szükségessé, illetve a beépíthetőség
növelése medret vagy parti sávot érint, és ezért vízilétesítmény építése, vagy
vízimunka végzése válik szükségessé úgy a munkálatok megkezdése a
vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/A. § (1)
bekezdés szerinti, érvényes és végleges vízjogi létesítési, illetve megszüntetési
engedély birtokában kezdhető meg.
Amennyiben a vízellátás és szennyvízelvezetés megnövekedett mennyisége miatt a
közüzemi hálózat kapacitásbővítése, illetve nyomvonal módosítása válik szükségessé,
a megvalósítás a Vgtv. 28/A § (1) bekezdése, valamint a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése alapján vízjogi létesítési
Telefonos és személyes ügyfélfogadás egységesen: Hétfő - csütörtök: 8:00 – 16:00; Péntek: 8:00 – 12:00
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy vízügyi és vízvédelmi hatósági ügyekkel kapcsolatban
a fenti időpontokban csak előzetes időpont-egyeztetést követően fordulhatnak személyesen a hatósághoz,
illetve, tekinthetnek be az eljárás során keletkezett iratokba.

engedély köteles tevékenységnek minősül. A kérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM
rendeletben meghatározott tartalmú engedélyezési dokumentáció és mellékletek
benyújtásával kérhető, a vízügyi hatóságtól.
-

-

-

-

-

A telken belüli szennyvízhálózat házi szennyvízhálózatnak minősül, mely a
felhasználási helyen keletkező szennyvíz összegyűjtését szolgáló – az ingatlan
alkotórészét képező – vezeték, amelynek létesítése, valamint üzemeltetése a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: 2011. évi
CCIX. törvény) 2. § 10. alpontja, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet] 55. § és 55/A. § alapján
nem vízjogi engedély köteles tevékenység.
A telken belüli ivóvízhálózat házi ivóvízhálózatnak minősül, a felhasználási hely
ivóvízfogyasztását biztosító - az ingatlan alkotórészét képező - vezeték, amely a
vízkivételi helyig szállítja a vizet, valamint annak kiegészítő elemei (így különösen
vízmérő berendezés elhelyezésére szolgáló akna), melynek létesítése, valamint
üzemeltetése a 2011. évi CCIX. törvény 2.§ 9. és 11. alpontja, valamint az 58/2013.
(II. 27.) Korm. rendelet 55. § és 55/A. § alapján nem vízjogi engedély köteles
tevékenység.
A 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. § (12) bekezdése szerint: „ A vízügyi hatóság
engedélye szükséges - a külön jogszabály szerinti építőipari műszaki engedéllyel, vagy
CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező szennyvízkezelő berendezések, valamint a 24. §
(1) bekezdés c) pontjában foglaltak kivételével - a szennyvíz és a csapadékvíz
tisztításához, előtisztításához és elhelyezéséhez szükséges berendezés létesítéséhez, a
használatbavételéhez, üzemeltetéséhez.”
Fentiek alapján amennyiben a kommunálistól eltérő szennyvizek (burkolt felületek,
parkolók), illetve csapadékvizek tisztítására, előtisztítására építőipari műszaki
engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel rendelkező berendezés kerül beépítésre,
az arra vonatkozó bizonyítvány másolatának csatolásával, a felszíni vizek minősége
védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. számú
melléklete szerint összeállított dokumentációval legkésőbb a műszaki átadás-átvételi
eljárás lezárását, vagy annak hiányában legkésőbb a berendezés üzembe helyezését
követő 30 napon belül kibocsátási engedélyt kell kérni a Vízügyi Hatóságtól.
Amennyiben a kommunálistól eltérő szennyvizek tisztítására építőipari műszaki
engedéllyel, vagy CE megfelelőségi jelöléssel nem rendelkező berendezés kerül
létesítésre, abban az esetben a berendezés a Vgtv. 28/A. § (1) bekezdése alapján
vízjogi engedélyköteles berendezésnek minősül.
Az FKI-KHO az egyes konkrét létesítmények építési, használatbavételi/fennmaradási
és bontási engedélyezése során az engedélyező hatóság megkeresésére szakhatósági
állásfoglalást ad ki. A szakhatósági állásfoglalásban megadja a szükséges kikötéseket,
amelyek betartása mellett a tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás)
során a felszíni- és felszín alatti vizek mennyiségi, minőségi és áramlási viszonyaira,
az árvíz- és a jég levonulására, valamint a földtani közeget érintően káros hatás
bekövetkezése nem valószínűsíthető.
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Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a
vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm.
rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet
2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Budapest, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Varga Ferenc tű. dandártábornok
igazgató
nevében és megbízásából

dr. Vími Zoltán
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Tárgy: Vác város településrendezési eszközeinek módosítása.
Tisztelt Matkovich Ilona Polgármester Úrhölgy!
A 9/215-2/2021. számon megküldött Vác-Sejce 0100/1 helyrajzi számú területre vonatkozó Vác Város
településrendezési eszközeinek módosításával szemben az erdészeti hatóság nem emel kifogást,
környezeti vizsgálat végzésére erdészeti szempontból nincs szükség.
A tervezett módosítások Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőtervezett erdőt nem
érintenek és erdőgazdálkodási érdeket nem sértenek.
Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.
Dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és
megbízásából:

Csendes József
erdészeti osztályvezető

Heves Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
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. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
Vác Város Polgármesteri Hivatala
2600 Vác
Március 15. tér 11.

Tárgy: Vác város településrendezési eszközeinek módosítása, egyszerűsített
eljárás, véleményezési szakasz

Tisztelt Cím!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit
nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása
biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi
Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 36. §
(11) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Dr. Gulyás András ezredes
főosztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Pótor Attila alezredes (tel.:+36 (1) 474-1675; HM 022-21-968; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett

1539 Budapest 114, Pf.
676
Telefon: (1) 436-4801
Telefax: (1) 436-4804
E-mail:
haea@haea.gov.hu
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Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester
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2600 Vác, Március 15. tér 11

Ügyintézőnk:

Gábor Anita

Ügyintézőjük:

Szilágyi-Tisza Ágnes

Számuk:

9/215-2/2021
9/2-19/2021

Tárgy: Vác város egyszerűsített eljárásban módosított településrendezési
eszközeinek véleményezése két területet érintően (Sejce-dülő, FelsőTörökhegy)
Tisztelt Polgármester Asszony!
Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2021. április 12-én és 16-án
érkeztetett, fenti számú leveleivel eljuttatta részünkre Vác város
egyszerűsített eljárásban módosított településrendezési eszközeinek
véleményezési dokumentációját a Sejce-dűlő 0100/1 hrsz-ú területre,
valamint a Kosdi út – Vác közigazgatási határa – 6320 hrsz-ú út – 6319
hrsz-ú út – 6250 hrsz-ú út – 6249-6247-6236-6235 hrsz-ú telkek déli
határa – Zabla köz – 6184 hrsz-ú telek – Alsó Törökhegy út által határolt
területre és a település kertvárosi lakóterületein a gépjárművek
elhelyezésének szabályozására vonatkozóan. A tervezetekkel kapcsolatban
kérte jogszabályon alapuló állásfoglalásunk megadását.
Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló
1996. évi CXVI. törvény (Atv.) 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris
biztonsági
követelményeiről
és
az
ezzel
összefüggő
hatósági
tevékenységről szóló 118/2011. (VII.11.) Korm. rendelet, a nukleáris
létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló
246/2011.
(XI.
24.)
Korm.
rendelet
(továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai, valamint további jogszabályok
határozzák meg.
A tárggyal összefüggő OAH véleményezési jogkörről 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.), illetve annak 9. melléklete rendelkezik.

Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/1252(3)-1236(3)

A jogszabályban foglalt kötelezettségeinknek megfelelően a módosítások
tervdokumentációit, azok alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit az
OAH áttekintette. Az EljR. felhatalmazása alapján, megkeresésére
válaszolva, az alábbi tájékoztatást adom:
A tervezési területek figyelembe veendő közelségében, az OAH hatáskörébe
tartozó létesítményként a Püspökszilágy határában található Radioaktív
Hulladék Feldolgozó és Tároló üzemel.
Tájékoztatom ugyanakkor, hogy Vác város településrendezési eszközeinek
jelen módosításai az elhatározott célok és a kimutatott hatások alapján, az
OAH hatás- és feladatköreit nem érintik.
Felhívom a figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése
értelmében, a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzetében mindazon
veszélyes létesítmények és tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek
tekintetében jogszabály védőtávolság kijelölését írja elő, az engedélyezést
végző hatóság az eljárása megindításáról tájékoztatja a biztonsági övezetet
kijelölő szervet (az OAH-t), valamint a radioaktívhulladék-tároló
engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és a Korm. rendelet szerinti
engedélyes ügyfélnek minősül.
Az elfogadott településrendezési eszközökről
bekezdésének megfelelően kérünk tájékoztatást!

az

EljR.

43.

Budapest, 2021. április 26.
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PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VÁC RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Ügyszám: 13100-100/397/2021. megk.
Tárgy:

településrendezési eszköz módosításának
véleményezése (Vác-Sejce, 0100/1 hrsz.-ú
ingatlan területre vonatkozóan)
Hiv.sz.: 9/215-2/2021
Előadó: Del Medico Mihály Imre c. r. alezredes
Elérh:
06-27/505-600, hivatal.vacrk@pest.police.hu

Vác Város Polgármestere
Matkovich Ilona Zsuzsanna részére
Tisztelt Polgármester Asszony!
A 9/215-2/2021. iktatószámú, a Vác-Sejce, 0100/1 hrsz.-ú ingatlan területre vonatkozó, Vác város
településrendezési eszközeinek -egyszerűsített eljárásban történő módosítására- vonatkozó
megkeresésére, -a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 38.§ (3). bekezdése alapján az alábbi véleményt adja:
A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, Vác Rendőrkapitánysága a módosítási-tervezet ellen
kifogást nem emel, az abban foglaltakat feltétel nélkül- elfogadja, azzal a kiegészítéssel, hogy a
megkeresésben szereplő környezeti hatás vizsgálatában, illetve a környezeti hatások tekintetében
környezeti vizsgálatok szükségességének megállapításában hatóságunk nem illetékes.
Vác, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Révész Ákos József r. ezredes
rendőrségi tanácsos
kapitányságvezető
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