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Tárgy: Vác – településrendezési eszközök módosítására

Ügyintéző: Kimmer Dávid Kálmán

vonatkozó

egyszerűsített

eljárás,

Telefon:(06 1) 485 6900

szakasz – 20049/4 hrsz-ú ingatlan

véleményezési

Hivatkozási szám: 9/143-3/2021.
Kérjük, beadványaiban hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Vác Város Önkormányzata
Matkovich Ilona polgármester részére
Vác
Március 15. tér 11.
2600

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 észrevételeink:
1.

Az alátámasztó javaslat munkarészben az új övezet kialakítását részletesen megindokolták,
azonban a közterület szélesítéséhez nem készült alátámasztó munkarész.
Felhívjuk a figyelmet, hogy az alátámasztó javaslat munkarésznek az új szabályozási vonallal a
közterület szélesítésére irányuló módosításra is ki kell térnie.

A jóváhagyandó munkarészekkel kapcsolatos megjegyzéseink:
2.

Felhívjuk

a

figyelmet,

hogy a

rendelet-tervezet

bevezető

részében

az

önkormányzat

feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját is fel kell tüntetni a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet 55. § (5) bekezdése alapján.
3.

Kérjük a könnyebb értelmezhetőség érdekében, hogy a Szabályozási Terv módosításánál a
módosítással érintett terület lehatárolását (szaggatott kék vonal) jelmagyarázatban tüntessék fel a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján.

4.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a rendelet-tervezet 2. §-ban az érintett terület helyrajzi számát elírták,
ezért javítása szükséges.
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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.
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!
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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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dr. Homor
Zsuzsanna Judit

Digitálisan aláírta: dr.
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Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester
részére
Vác Város Önkormányzata
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:
Hiv. szám:

BP/PNEF-TKI/0855-3/2021.
BP/PNEF-TKI/0855-4/2021.
Tamási Krisztina
+36-1-4653866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Vác város helyi építési szabályzatának
módosítása az 20049/4 hrsz.-ú telekre
vonatkozóan
9/143-3/2021

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.
Vác város a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004.(VII.21) Korm. rendelet 2. számú melléklete,
valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról
szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján felszín alatti víz szempontjából fokozottan
érzékeny, ezen belül is kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.
A fentiek miatt a településrendezési eszközök módosítása során a felszín alatti vizek, a földtani
közeg védelmére fokozott figyelmet kell fordítani.
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.
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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.
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
helyett
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HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyintéző szervezeti egység:

Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály

Iktatószám:

HE/EO/2440-2/2021.

Ügyintéző:

Kandi József

Telefonszám:

+36 30 370 1537

Hivatkozási szám:

9/143-3/2021.

Ügyintézőjük:

Taskovics Andrea mb. főépítész

Matkovich Ilona polgármester
Vác Város Polgármestere
Vác
Március 15. tér 11.
2600

Tárgy: Vác város településrendezési eszközeinek módosítása, a Vác 20049/4 hrsz – Gksz 16 övezetre
vonatkozóan.
Tisztelt Matkovich Ilona Polgármester Úrhölgy!
Vác Város 9/143-3/2021. számon megküldött Vác 20049/4 hrsz – Gksz 16 övezetre vonatkozó
településrendezési eszközeinek módosításával szemben az erdészeti hatóság nem emel kifogást.
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
cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. – levelezési cím: 3301 Eger Pf.:41. - telefonszám: +36 (36) 510-570

E-mail: fmeg@heves.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/heves; http://nfk.gov.hu

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 4084-2/2021/h
Hiv. szám: 9/143-3/2021

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
Matkovich Ilona Zsuzsanna
Vác Város Polgármesteri Hivatala
polgármester
2600 Vác
Március 15. tér 11.

Tárgy: Vác város településrendezési eszközeinek módosítása a Vác,
20049/4 hrsz. - Gksz-16 övezetre vonatkozóan - teljes eljárás,
véleményezési szakasz
Tisztelt Polgármester Asszony!
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): Jakabné Papp Anita őrnagy (tel.:+36 (1) 414-1111/22-679; HM 022-22-679; 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

OAH-2021-00017-0319/2021 (AL)
Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester
VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2600 Vác, Március 15. tér 11

Ügyintézőnk:

Gábor Anita

Ügyintézőjük:

Szilágyi-Tisza Ágnes

Számuk:

9/143-3/202

Tárgy: Vác város egyszerűsített eljárás keretében módosított településrendezési
eszközeinek véleményezése a 20049/4 hrsz-ú területre vonatkozóan
Tisztelt Polgármester Asszony!
Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2021. március 22-én érkeztetett, fenti
számú levelével eljuttatta részünkre Vác város egyszerűsített eljárásban
módosított településrendezési eszközeinek véleményezési dokumentációját a
20049/4 hrsz-ú területre vonatkozóan, és a tervezettel 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.
A jogszabályban foglalt kötelezettségeinknek megfelelően a módosítás
tervdokumentációját, annak alátámasztó és jóváhagyandó munkarészeit az OAH
áttekintette. Az EljR. felhatalmazása alapján, megkeresésére válaszolva, az alábbi
tájékoztatást adom:

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

A tervezési terület 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
módosítása az elhatározott célok és a kimutatott hatások alapján, az OAH hatásés feladatköreit nem érinti.
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 az EljR. 43. § (2) bekezdésének
megfelelően kérünk tájékoztatást!
Budapest, 2021. április 23.

Üdvözlettel:
Mészáros István
főosztályvezető
Kapják:
1. VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2. Irattár
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PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VÁC RENDŐRKAPITÁNYSÁG
Ügyszám: 13100/1128/2021. ált.
Tárgy:

településrendezési eszköz módosításának
véleményezése
(Vác, 20049/4 hrsz.-Gksz-16 övezet)
Hiv.sz.: 9/143-3/2021
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 9/143-3/2021. iktatószámú, a Vác, 20049/4 hrsz.-Gksz-16 övezetre 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.
Vác, időbélyegző szerint
Tisztelettel:
Révész Ákos József r. ezredes
rendőrségi
tanácsos

kapitányságvezető
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