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Tárgy:

Vác
településrendezési
eszközeinek
módosítása ügyében - szakvélemény
Hiv. szám:
9/203-8/2020.
Hiv. számunk: 35100/2875/2021.ált.
Ügyintézők: Dr. Sárváryné Szentkatolnay Blanka
Telefon:
+36-1-459-2476
fki.hatosag@katved.gov.hu
E-mail:

Vác Város Polgármestere

2600 Vác, Március 15. tér 11.

Tisztelt Matkovich Ilona 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 Felső Törökhegy területére 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
Tárgyi 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, 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 engedély
köteles tevékenységnek minősül. A kérelemhez a 41/2017. (XII. 29.) BM rendeletben
Telefonos és személyes ügyfélfogadás egységesen:
Hétfő, szerda: 9:00 – 12:00, 14:00 – 16:00; Péntek: 9:00 – 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.

2

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, 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

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
_________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758
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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
szolgálatvezető-helyettes

Terjedelem: 3 oldal
Továbbítva: (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján: Hivatali Kapu)
Kapják:
1. Vác Város Polgármestere
2600Vác, Március 15. tér 11.

_________________________________________________________________________________________
Cím: 1081 Budapest, Dologház utca 1.
Telefon: +36(1) 459-2476
E-mail: fki.hatosag@katved.gov.hu
KRID azonosító (FKI): 313504758

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35100/2875-1/2021.ált.

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: 16057-2/2020/h
Hiv. szám: 9/203-8/2020

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

Tárgy: Vác Város településrendezési eszközeinek módosítása Felső
Törökhegy területére és a kertvárosi lakóterületek parkolási előírásaira
vonatkozóan, egyszerűsített 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
A távollévő főosztályvezető helyett:
Agárdi Péter ezredes
osztályvezető (főov. h.)
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Karl Mihály (tel.:+36 (1) 474-1649; HM 022-21-139; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett
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Úgyfélfogadás: 1121 Budapest, Költő utca 21.
Tel.:
1/3914610
Fax: 1/2001168
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www.dinpi.hu
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Kérjük, válaszában hivatkozzon ügyiratszámunkra!

Üi.sz.: 881 2021.
Ü.int.: Ronyecz Zsófia

Tárgy: Vác településrendezési eszközök
módosítása a Felső Törökhegy területére és a

kertvárosias lakóterületek parkolási előírásaira

vonatkozóan

Hiv.sz.: 9 2038 2020

Matkovich Ilona Zsuzsanna
polgármester
Vác Város Polgármesteri Hivatala
Vác
Március 15. tér 11.
2600
Tisztelt Polgármester Asszony!

Vác Város településrendezési eszközeinek a Felső Törökhegy területére és a kertvárosias lakóterületek parkolási
előírásaira vonatkozó módosításával kapcsolatban Igazgatóságunk az alábbi táj és természetvédelmi véleményt
adja:
A módosítással érintett területek országos jelentőségű védett, vagy védelemre tervezett természeti területet,
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 terület), Országos ökológiai
hálózat övezetét, tájképvédelmi terület övezetet, illetve egyéb táj és természetvédelmi szempontból jelentős
területet, értéket nem érintenek, ezen területekre előreláthatóan kedvezőtlen hatást nem gyakorolnak.
A tervdokumentáció szerinti módosítások táj és természetvédelmi hatáskörbe tartozó kérdéseket nem vetnek
fel, így azok ellen Igazgatóságunk kifogást nem emel, környezeti vizsgálat készítését nem tartja
szükségesnek.
Állásfoglalásunkat a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet 41. ~ (2) bekezdése, továbbá a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37.* d) pontja alapján
adtukki.
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43. ~ (2) értelmében a jóváhagyott településrendezési terv egy példányát
Igazgatóságunknak ügyiratszámunkra hivatkozva megküldeni szíveskedjenek.

Budapest, 2021.január 5.

Udvözlettel:

Fürj András
‚~ZL T/p
igazgató megbízásá ‘~
~‚

dr. Kézdy Pál
*
általános igazgatóhelyettes

Kapják: 1. Címzett (HKP VACFOEPIT, Krid. azon.: 619862739)
2. Irattár
—
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HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
Ügyintéző szervezeti egység:

Agrárügyi Főosztály
Erdészeti Osztály

Iktatószám:

HE/EO/283-1/2021.
HE/EO/3417-2/2020.

Ügyintéző:

Kandi József

Telefonszám:

+36 30 3701537

Hivatkozási szám:

9/203-8/2020.

Ügyintézőjük:

Taskovics Andrea mb. főépítész

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

Tárgy: Vác város településrendezési eszközeinek módosítása Felső-Törökhegy területére és a
kertvárosi lakóterületek parkolási előírásaira vonatkozóan vélemény megadása.
Tisztelt Matkovich Ilona Polgármester Úrhölgy!
Vác Város 9/203-8/2020. számon megküldött 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, ezért az erdészeti hatóságnak a tervezett
módosításokkal szemben nincs kifogása.
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
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Döntésről értesül:
1. Vác Város Polgármestere elektronikusan
2. Irattár

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
Szám: 13000/14571/2020.Ált

Tárgy:

Válasz Vác
településrendezés
Ügyintéző Schriffert Zsolt c. r. őrnagy
Hiv. Szám. 9/203-8/2020
Tel.:
30-319
E-mail cím: schriffertzs@pest.police.hu

Matkovich Ilona Zsuzsanna
Vác város
polgármestere
Vác
Tisztelt Polgármester Asszony!
Tájékoztatom, hogy a 9/203-8/2020 számon érkezett, a Vác város településrendezési eszközök
módosításának véleményezéséről szóló átiratát megkaptuk.
Az egyeztető tárgyalás - a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §. (2). bek. b) pontjának és a 9.
számú melléklete 21. sz. pontjában foglaltak alapján - abban az esetben relevánsak számunkra
és a további eljárásban akkor kívánunk részt venni, ha az határrendészeti szakterületet érint.
Budapest, 2020. december „

”.
Tisztelettel:
Dr. Nagy László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
főkapitány

Cím: 1139 Budapest Teve u. 4-6. | 1557 Bp., Pf. 20
Telefon: (06 1) 443-5101, BM: 30-287
E-mail: rendig.pestmrfk@pest.police.hu

ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
13000/14571-1/2020.ált.

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25
Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 115-2/2021/h
Hiv. szám: 9/203-8/2020

sz. példány

Matkovich Ilona Zsuzsanna
Vác Város Polgármestere részére
Vác
Tárgy: Vác Város településrendezési eszközeinek módosítása
Tisztelt Polgármester Asszony!
A fenti hivatkozási számú megkeresésére Vác Város településrendezési eszközeinek
módosítása tárgyában a katonai légügyi hatóságként eljáró HM Állami Légügyi Főosztály észrevételt
nem tesz, kifogást nem emel, az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a
településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat nem
fogalmaz meg.
Tájékoztatom Polgármester asszonyt, hogy véleményemet 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: Kormányrendelet) 38. § (4) bekezdés a) pontjára és 9. melléklete táblázata
14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.)
Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva adtam meg.
Tájékoztatom tisztelt Polgármester asszonyt, hogy véleményem nem minősül a
Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában meghatározott honvédelemért felelős
miniszter, mint államigazgatási szerv véleményének.
Budapest, időbélyeg szerint.
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály
osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna főhadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Vác Polgármesteri Hivatal (Hivatali Kapun továbbítva)
2. sz. pld.: Irattár

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
E-ALÁÍRÓÍV

Aláírta: Lázár Béla
Időpont: 2021.01.04 16:30:42 CET

