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A Balaton-felvidéki Nemzeti Patk

Igazgatóság a a kómyezetvédelmi és tetmészetvédelmi hatósági és
szerírek kijelölésetől szőlő 71,/2015. (II. 30.) Korm. tendelet 37, § d) pontiá_
bal és a 2/2005. (I.11.) Koml rendelet 3. sz. mellékletébenbiztosított jogkötében Felsóórs telepiiléstendezési eszközeinek tervezett tészleges módosításáta vonatkozóan az alábbi előzetes t^iékozt^tást adja|
Igazgatóságunk hatás- és működé§i kötébe tattozó főbb irárryadó jogszabá11,ok a következők:
1996, éúL]II. tón)élr} teímészet véde]rnétól (különó§ tekintettel a tv ó., 7. §-r4 a nemzetközi jelentóségri
^
és az otszágos jelentőséggel védett terüetekre, a védett értékekre, védett fajokta, élőheJyekte, élettelen
tetmészeti értékekte és a védett táj egységének, megőzésének elóítrásaita)
200J. élri XXW. tötvétlj az OrszágosTerüetrendezési Tenről
1 997 . éui I-XXí4II. tiinúr,J Az épiteltkömyezet alakíiásáíól e§ védelrnetól
2000. ávi C) . töméty aBa|aton Kiemelt, Üdüóköizet Terúletrendezési Tewéne]t elfogadásától és a Balatoni Teriiletrendezési Szabályzat megállapitásátőI
l996. éui XXL tdll)éry a teti|etfe]|eszté§íól é§ a teíületfendezestől
2007. éui CXI ta. a Firerrzében 2000. októbet 20-án kelt, az E:utípai Táj Egyezmény ki}r:rdetésérő! melynek értelmében hazánk is köteiezettségeket vállalt a táj védelme, kezelése és tervezése terén,
275 /2004 ff,8.) Kom. rcndt/ct az ewőpatközösségi jelentőségú természewédeLmi rendeltetésú teriiletekól

igazgat..ási feladatokat eüátó

Qrlanrra 2000)

14/2010, 0,/.1 1 .) KILM nullkt az eutópai kózösségr jelentőségű tetmészetvéde]mi iendeltetésű tetületekkel érigtett fóldf észletekí6l
2 / 2005, (I. í 1 ,) Kotw. rezdekt egyes tetvelq illetve progtamok kómyezeti wizsgálatfuól
253/ í 997. (XII. 20.) Kotzn. n*.llbt az otszágos telepiilésrendezési és építésikóveteltnényekról

a4. 17.) OCY határo7at a 2015-2020 közótti idószakm szóló Nemzeú l(őmyezetvédelrni PtogNemzeti Tefínészetvéde]rniAiaptew IV.)
Igzgatóságunk a váeményezési eljátás towábbi folyamatában is Észtkíván verrni, a táj- és természetvédelmi szempontok megfelelő étvenyesítéseetdekében tendelkezéste á]l. A tepezési terüetekte vonatkozóaa jelentős tervekkel nem rendelkezünk. A kómyezeti vizsgálati eljáeásta vonat}ozóan eifogadjuk az
Önkotmányza t álláspontj át.
Jelen nyilatkozanrnk az építettkómyezet alakíasatől és védelmeről sző|ő t997 . évi I)O(VIII. töwény
8. §. (2) bek-, valamint a telepűésfejlesztési koncepcióról, az ntegráIt telepúlésfejlesztésisttatégiáról és a
településtendezési eszkózöktól valamint egyes településrendezési sajátos jogintézménvekól szóló
314/2012. S1.8.) Korm. rendelet 37, § (4) bek. b) pon§a szerirrti állásfoglalásunkat tatta,lmazza.
27/ 20l5.
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a 1clepüiós a
kerelében. Az
eljárás
teljes
Telepüiésrendezési eszközeinek módosítását k9zdeményezte
eljárás sorlln az előzetes tájékozlatási szakaszbzrn a Fejér N{egyei katasztrófávédelmi

A

í1188_472aú. iktatószámú levelében tájékoztatott arról, hr:gy

Igazgatóság

táj ék ozíatíLsé*.,vélemérryétérte a

módosításokkai kapcsolatosan,

Az elektronikus formában megküldött dokumeniáció alapjárr hái,om módosítás te§ezett:
1-

SZ.

MóDoSÍfÁS

Felsóörs 080/6,9, 11-15 brsz-ú beépítésrenem sánt

á_]talános mezőgazdasági

ingatlanok

belterületbe történő vonása, kertvarosias lakóterület visszaállítása,
2. SZ, MÓDOS1TÁS

Felsóörs 1504/36 h,rsz-ú inga anra vonatkozó teiepülésreridezési övezeli besorolás ár'utermelő
mezőgazdasági övezetből kertes mezőgazdasági övezeire (Mk,1) töraénő módosítása,
3. SZ,

MÓDoSí,rÁS

bekezdésének módo,itása. mely az Üü övezetben épülctck el}relyezésének
elóirásál a telekhatáltól legalább 5 m előilás helyett az illeszkedés szabályai alapjanira kivanja

A HESZ 49.§ (9)
módosítani.

A teNezett módositások vízgazdákodási ós vízvédelrniérdekct nem sérlenek. A módosÍlások
gl,ámít
l,ízbé']is kijelölt, vag_v elózetesen lelratarolt védőövezeteit ncnr érinti. Az 1_ és Z.
módosítasoi felszín alatti víz érzékenységeszenrpontjából lokozottan érzékenY terűletet nem
érint.
po.tu";rrl:800o Sret"sfehérvár Szt, Fiórián kr1,2. 8050 széke§fuhérváí,l'|,]947
ja(&{ry!d,g9!.!!
Tclclonl +36 (22) 512-] 50 t-ax: +36 (22) 5 ] 2-] 68 L-majl: tie,,nlk
ügyekbe!
ható§ági
vízügyi é§ vízvéd€lni
ügylélfo3adási idö: hét]ó, §Z_€rda: 9,00-12-0{}. 14,00-]6.00i Péntck 09.00-12,00
iigyíéllogadás: 8000 szélesfehérvár, Hosszúsélaló. u, 1 -Te|.:225!!:}.!&

2/2

ol<laj'

A móCosítások]<al szemben kifogásunk nincs.
Tekirrtettel ara. hogy Felsőörs a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Teniletrendezési Tervének
eIfogaclásárói és a Balatoni Területrendezési Sz-abályz_ü megáilapításáról szó]ó 2000. évi
CXII, től.l én}- (tol,ábbiakban: Btv,) alapján a Balaton kiemeit üdülőkörzetbe taltozó
pafikózeli település. ezér1 a Blv. 17. § (1) bekezdése értelmében a település beépítésreszánt
terúlet csak akkor növe]he{ő, ha a szennyr,ízcsatoma-hálózatra níkötött lakások, ii]etve
üdülőegységck száma eléri az összes lakás- és iidülőegység számának 80%-át,

Az e]járás további szakaszaiban nem kívánunk részt venni.

S

zékesíehérv,ár,2017. július
N{agosi Lajos tű. ezrede§
kataSZt!ó

helvett

hatósági
Terjcde]cn:

2 c]dal

Me]]ék]el:

Továbbjt!á:

Knpják:

elektronjkrrs 1evélben
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rgy:

KörnyeZeti hatásvizsgiilat
Dl, Major.jenő

Előadó:

E-mail: okormanyzat@fel5oors.hU

Ti§ztelt cím !

AZ e8yes tervek, illetve pío8ramok környezeti Vizsgáiatáról

szóÍÓ 2lzaas.1l,11,} Koíín.rend€]et
{3. sz.
melléklete l'/2, pontja) hatálya alá eső teíVek esetében
az oi.szágos Kóze.észsé.úgyl líiteZet a
vóleményezésre ,,érin|ettség eselér", nem
,,minden" es€tben tevonandó állami8azgatás] szervek
közé

ta

rtozik,

Fe|sőörs (özség, tárgyi íendezé§i tervi mód'sításaiva]
kapcsolatba§ az országos közegészségügyi
é§rrevétele ninc§, kémiai biztonsági szempontból a környezetí
ui..g}i"t
'ntézetnÉk
tartja
szükségesnek.
"lue!.*.;t';;*
Kérem, szíVesked,ienek lntézetünket, kifo8ást nem emelő
véleményeZőn9k tekini€ni.
Az eljárás további szakaszában az országos KöZe8é§Z'é8ügyi
lntézet n€m
az €gyezteté§i dokumentáció, papír alapú hordozón
történő

kíván rés:t Vsnni,,.'alarnint
nlegkü!§ésétől €ltekiniiink.

Abban az esetben, ha az ors:ágos kózegészségügyi lntézet
törvénybe,.] és rendeletekben
me8határozott feladataihoz kapcsolódó probiémák merúinek
fel - konkrét r<emiai liztans:igi
kérdésekben- készséggel állunk rendelkezé§ükíe.
Budapest,

201""l ,

július 17.

Ti5ztelettel:

Dr. pándi.§ Taíná§
igaZgató fdofvo§

N{INlsZTERELNoKsEG
öRöKsÉUvLDl,.L1I l HATós,\Cl |üUsZ l,{L\
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Hir.. sziim: 11i88-47 /7ú17
I- g_r,,irrlezű: Var.rónó l(ecsketrréii Andl.ea
Tcl. szárrr: 06-1- $r)-6ű7 1
]vlelléklet:,xls táblázirt, szerke§zihető
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Adatszolgáiaalás teiepúlés]:endezésiterrllrez, Felsóörs

fisztcli

Po ítá rtnes L.,I L r'

A

Miniszterelirökség Örökségvédelmi Hatósági Fóosztali OröLsegr.trlelmi \\-ih á}rtartási
osztályáiroz {a továbbiakban: N_lilváltaítási OsZtál}J 2017. ju|Lius 11, r:a|rlárr elkezett, ONYO/1,{9
(2017) szánrú kérelme rTvonrán csatolta11 r:rrcgkülr_iiim Örr:rel a icirti l1il-alluln5l számú
megkereséséberr kért, Feisőörs területére vtrnatkozó, ll1/ilYáltaIt.Jtt *1úenrlékek és rt_.gószeti
lelólrelvek leírÓ adatait tarialmazó táb]ázatokat, va]arr-int szeíkeszt}.tő térirriorrrratikai
á1lomárryokat.

Az

adaiszolgáliatás nem nrilrősúl a közigazgatási haiósági eljárás ós szolgáltaiás általános
szabálYairí'll szóló 2004. évíCXL. tijrvónr, 83. § (1) bekezdóse szcrin|i h;tusjgi bizán,,.rt,. alrr nak.
Jelen Jevél nrellékletéL-lerr, illeLl"e elekh,onikus útcln megkúldött adatszolgá]taLás ..t kérelenrben
szerepló relel'árx adatokat tartalmazza, nrell,et a kérelnrezó telepliléslendeiés céljáhói haszná]hat
Íel; egvéb - éPítésüg}'ihatósági hatáskórén kívüli - eljárásábarr rrenr a]kallt-az]rat, valanirrt abból
harmadik fé] számára adatot szolgáltalni rrenr jogosult.
Kiadáskcrr lratályos adat. Igazgatasi szoigáliatási rlíj i,izetése aló] merriesiil,

A

tartást vezetó hatóság l-ratósági hatásköIét és illeiékességéta kulturális őrökség
védelmér,elkapcsolaltrs szabál},okról szóIó 196/2016. (X1I.2íi.) Korm. rerrr"lclet (tcivábbiakbarr:
Korm. relrtlelet) 3"§ (1) bekezr-lós c) pon§a ós a Iógószl]ii lelólrell,í:s a múenrlékiériék
nyilvántartásár. ak és védetté rryilvárrításárrak, valam.irrt a régészetilelőhely és a ielet megialálója
an}ragi eiisrn€résének részlctes szabálvairól szóió 1-]/2015, {ilI. l1.) ir..ír.M reniietet ó. § (i)
bekezdése haér ozza l:;Leg.
rryil.

'árT

A hatáskör gyakoriója a n\ilváltáítást vezető

lratóságakérrt Lázár _iános, a }{inisztelelnökséget
l'ezeiő mjlliszter, akinek a rrer,ében a L.{i:úsztelelnöksóg Szervez,eli és \ltűkőrtési *zabátvzaíéttóI
szóIó 1/2014. (VII.23.) l4v)V1 utasitás 1. mcl]óklel 79. § d) porrrja cs ., 1. Íüggllek 9,5.1, pontja
alapján az Örökségr,éd,elrni Haiósági Fóosztál1. vir2etőjc gvakcrlo!á a kiadm;inlÜasi jogkiirt.
Budapest, 2017. június 27.
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