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Önkormányzati főépítészi nyilatkozat
Előzetes adatkérés iratai
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Előzetes környezetvédelmi vizsgálati eljárás iratai
Végső szakmai véleményezési szakasz iratai

Főépítészi feljegyzés
Fertőendréd településrendezési terv módosítása
Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek
meghatározása
(msz.: 22032/C)
Fertőendréd településrendezési terv módosításához (Tervező: Talent-Plan Kft, msz: 22032/C)
kapcsolódóan – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló – 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.)
3/A.§ (2) bekezdésében, a 9.§ (6) bekezdésében, valamint a 11.§ (6) bekezdésében
előírtaknak megfelelően a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi elemek
tekintetében az alábbi javaslatot teszem:
Módosítások összefoglalása:

Módosítással érintett terület:
A tervezési terület határvonala Fertőendréd külterületén halad a 85. sz. főút, a 8517 és 8518
sz. út mentén, illetve az Agyagosszergény községgel közös közigazgatási határig
Módosítás oka, célja:
„Vitnyéd - Agyagosszergény - Fertőendréd közötti kerékpárút fejlesztése” címen a kerékpárút
tervezése elkezdődött, lényegében a kerékpárút nyomvonalának és helyigényének a
településrendezési tervbe való beillesztése a cél. A 85. sz. főút északi felén a szabályozási
vonalak a kisajátítási vonalakhoz igazodnak. A község külterületéhez egységes szabályozási
terv nem készült, a területfelhasználások a településszerkezeti terv és korábban részletekben
kidolgozott szabályozási tervek alapján kerültek feltüntetésre. A község belterülete és a 85.
sz. főút között már korábban kiépült a kerékpárút, a kiszabályozása így már korábban
megtörtént, ugyanakkor a nyomvonal nem került feltüntetésre, ezt pótolta a tervező.
Módosítás hatásai:
A módosítás után lehetőség nyílik a kerékpárút megépítésére, amely hozzájárul a térség
kerékpárút-hálózatának és ezáltal a kerékpáros turizmus fejlődéséhez.

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ
ELHAGYHATÓ ELEMEK INDOKLÁSA
A település 2004. évben fogadta el településfejlesztési koncepcióját és 2005. évben fogadta el
rendezési tervét, amelyekhez részletes megalapozó vizsgálat készült. Csak a módosításhoz
kapcsolódóan szükséges a vizsgálat aktualizálása.

AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMA ÉS AZ ELHAGYHATÓ
ELEMEK INDOKLÁSA
Alátámasztó javaslat tartalmi elemei a 314/2012. (XI. 8.)
Korm. rendelet 3. melléklete alapján

Elkészítendő vagy
elhagyható-e a tartalmi
elem?

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE
1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer

Elhagyható, a terv nem teljes
településre készülő módosítás, a
terv léptékében irreleváns elem.

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek

Elhagyható, a terv nem teljes
településre készülő módosítás, a
terv léptékében irreleváns elem.

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek

Elhagyható, a terv nem teljes
településre készülő módosítás, a
terv léptékében irreleváns elem.

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek

Elhagyható, a terv nem teljes
településre készülő módosítás, a
terv léptékében irreleváns elem.

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek

Elhagyható, a terv nem teljes
településre készülő módosítás, a
terv léptékében irreleváns elem.

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA
ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI
1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása (az egyes
területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve,
lehatárolva az adott változás bemutatása)

Szövegesen kifejtendő, rajzi
alátámasztást igényel

- a terület a hatályos településszerkezeti tervben.
- a javasolt módosítás és indoklása
1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való
összefüggéseinek bemutatása

Szövegesen, rajzosan kifejtendő

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való
összhangjának bemutatása (a településrendezési javaslatok összhangja a
koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal)

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem. A
településfejlesztési koncepcióval
összehangban vannak a
módosítások.

2. SZAKÁGI JAVASLATOK
2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT

2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata

Elhagyható, a terv nem teljes
településre készülő módosítás, a
terv léptékében irreleváns elem.

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok

Elhagyható, a terv nem teljes
településre készülő módosítás, a
terv léptékében irreleváns elem.

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok

Elhagyható, a terv nem teljes
településre készülő módosítás, a
terv léptékében irreleváns elem.

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása

Elhagyható, a településszerkezeti
terv módosítása során nem kerül
sor új beépítésre szánt terület
kijelölésére.

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó
javaslatok

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

3.2. Főbb közlekedési csomópontok

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

3.3. Belső úthálózat
(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás)

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

3.4. Közösségi közlekedés
(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés)

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

3.5. Kerékpáros közlekedés

Szövegesen, rajzosan kifejtendő

3.6. Főbb gyalogos közlekedés

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás
4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK
4.1. Viziközművek

Szövegesen kifejtendő

4.2. Energiaellátás

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

4.3. Hírközlés

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos
energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL
VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA

Elhagyható, a településszerkezeti
terv módosul, így az összhanggal
történő vizsgálatra nincs szükség,

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ

Szöveges és rajzi alátámasztás
szükséges

8. BEÉPÍTÉSI TERV

Elhagyható, terv léptékében
irreleváns elem

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Elhagyható, terv léptékében
irreleváns elem

Fertőendréd, 2022. június 24.

……………………
Tokodi Zoltán
önkormányzati főépítész
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Tárgy:
Fertőendréd
településrendezési
(Msz:22032/C) - előzetes adatkérés

Címzett
hivatkozási
száma:
-

Melléklet: -

terv

módosítása

Horváth Attiláné
polgármester

Címzett
ügyintézője:
Iktatószám:
30026-0004/2022
Előadó:
Krajczárné
Ruttmayer Nikoletta

Fertőendréd Község Önkormányzata
Fertőendréd
Fő u. 68.
9442
Tisztelt Polgármester Asszony!
Fertőendréd
község
településrendezési
eszközeinek
módosítása
(Msz:22032/C),
előzetes
tájékoztatási
anyag
véleményezését
az
alábbiakban adjuk meg:
A kerékpárút fejlesztési területe érinti a Völgy-árkot (nem állami kezelésű).
A csatorna a Fertőendréd 0184 hrsz-ú ingatlanon található. A vízfolyásokat
érintő beavatkozások során a 83/2014. (III.14.) Korm.rendelet előírásai
alapján kell eljárni. Ennek elbírálásához szükséges a parti sáv jelölése a
314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 6-os melléklete szerint.
A Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló vízkár elhárítási
célú szükségtározók nem érintik a térséget.
Fertőendréd kül-, és belterülete a dr. Pálfai Imre által készített belvízveszélyeztetettségi térkép szerint belvízzel nem veszélyeztetett.
A fejlesztési területen felszín alatti vízbázis védőterület nem található.
Egyéb, előzetes megállapításunk nincs, az elkészült anyag függvényében
tudunk konkrétan nyilatkozni.
A további eljárásokban részt kívánunk
venni.
Tájékoztatjuk, hogy az eljárás során az Országos Vízügyi Főigazgatóságot
(OVF) is képviseljük.
Tisztelettel:
Németh József
igazgató

központi telefonszám: +36 96 500-000 . cím: H-9021 Győr, Árpád út 28-32. . e-mail: titkarsag@eduvizig.hu
. honlap: www.eduvizig.hu

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
Szám: 35800/2740-1/2022.ált.

Tárgy:
Hiv. szám:
Ügyintézőjük:
Ügyintéző:
Telefonszám:

Fertőendréd község településrendezési
terv
módosítás
(22032/C)
véleményezés
442/369-2/2022.
Horváth Attiláné
Horváth-Tudós Adrienn tű. fhdgy.
96/529-533

Horváth Attiláné
Polgármester
Fertőendréd Község Önkormányzata
Fertőendréd
Fő u. 68.
9442
Tisztelt Polgármester Asszony!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdés
m) pontja és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42. § alapján Fertőendréd község településrendezési terv
módosítása (22032/C) tervdokumentációját megvizsgáltuk. Iparbiztonsági, polgári védelmi, vízügyi
és vízvédelmi szempontból az alábbi véleményt adjuk, tűzvédelmi szempontból pedig az alábbi
javaslatokat tesszük:
I. Iparbiztonsági követelmények:
1. A település egyes területei használati jellegének jövőbeni kialakítása, módosítása során
figyelemmel kell lenni
a) a már működő küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira;
b) az a) pont szerinti üzemekbe és onnan kifelé történő veszélyes áruk szállítása során
jelentkező veszélyeztető hatásokra;
c) a tervezett küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek várható
veszélyeztető hatásaira.
2. A lakóterületek terjeszkedése, közösségi létesítmények, tömegtartózkodásra szolgáló
építmények létesítése, tervezése során – a már működő, vagy tervezett veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek környezetében – figyelembe kell venni a terület mikrometeorológiai,
urbanisztikai és infrastrukturális sajátosságait. Ezen jellemzők alapján a fejlesztések a
veszélyes üzemek irányába csak ésszerű távolságig történhet.
3. Amennyiben a településrendezési eszközben bármilyen módosítás (pl.: övezeti átsorolás)
történik, ahol veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik, érvényesíteni kell a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Kormányrendelet 7. melléklet 2. pontjának vonatkozó rendelkezéseit.

-2II. Polgári védelmi követelmények:
A polgári védelmi követelményeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 1. mellékletében meghatározottak alapján a vizsgált tényezők
elemzésével, egymásra hatásuk összevetésével kell meghatározni.
Különösen:
a terület-felhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők egymásra hatásának
elemzését,
a veszélyeztetettség mértékének és védelmi intézkedések érvényesülésének megállapítását,
a településre vonatkozó védelemmel és korlátozásokkal érintett területek meghatározásának
meglétét a településszerkezeti tervben.
A településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelmények:
a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény,
b) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Kormányrendelet.
A kockázatok azonosításának célja a veszélyeztető hatások meghatározása, amelyek hatással lehetnek
az érintett lakosságra, környezetre.
A kockázatértékelés célja a lakosság és anyagi javainak védelme érdekében a megelőzés, az
esetlegesen bekövetkezett események következményeinek csökkentése, elhárítása.
A Kormányrendelet 1. melléklet 1. 18. katasztrófavédelem területfelhasználást befolyásoló vagy
korlátozó tényezők:
a) építésföldtani korlátok
b) alábányászott területek, barlangok és pincék területei
c) csúszás-, süllyedésveszélyes területek
d) földrengés veszélyeztetett területei
e) vízrajzi veszélyeztetettség
f) árvízveszélyes területek
g) belvízveszélyes területek
h) mély fekvésű területek
i) árvíz és belvízvédelem
j) kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
k) mélységi, magassági korlátozások
l) tevékenységből adódó korlátozások
m) ásványi nyersanyag lelőhely
n) városi klíma
o) egyéb
Az elemi csapások, természeti eredetű veszélyek hatása kiterjedhet az élőlényekre, a természetes
környezetre, a meglévő infrastruktúrákra és azokon belül a műszaki létesítményekre. A katasztrófák
döntő többségénél számolni kell a műszaki létesítmények, műtárgyak károsodásával, a bekövetkezett
esemény közvetlen - és közvetett következményeivel, dominóhatásával is.
A hidro-meteorológiai kockázati tényezőknél figyelembe kell venni:
a)
az emberekre és környezetre gyakorolt hatását,
b)
az ár- és belvizek okozta veszélyek lehetséges hatását,
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a földtani veszélyforrások hatását,
d)
az iparterület beépítettségének hatását és a védelmi zónákat,
Figyelembe kell venni továbbá:
a) a katasztrófaveszélyek elhárításában érintett ágazatok,
b) az országos hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek
c) a felsőoktatási illetve tudományos intézmények szakvéleményét.
A települések szerkezeti tervének főbb elemei:
i. a veszélyeztetett illetve veszélyeztető területek környezeti és természeti tényezők
figyelembevétele,
ii. a védelemre vagy korlátozásra javasolt területek, objektumok megléte,
iii. a település veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelése,
katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint
követelményeinek érvényesülése.
A helyi építési szabályzat részletes övezeti előírások figyelembevétele, katasztrófavédelmi kockázati
tényezők szempontjából, a településszerkezeti tervekben meghatározott, kiemelten veszélyeztetett
területekre kell figyelemmel lenni:
a) beépítésre szánt építési övezetek előírásainak megfelelőségi vizsgálata a katasztrófavédelmi
előírásokkal, a kockázatelemzés és kockázatbecslés javaslatai és indokai alapján,
b) beépítésre nem szánt övezetek előírásainak, más jogszabály által elrendelt szabályozási
elemek figyelembevétele katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően,
c) a katasztrófavédelmi osztályba sorolás és az elégséges védelmi szint követelményeinek
teljesítése.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a Korm. rendelet 9. melléklet alapján:
a.) a katasztrófariasztási feladatok ellátására kijelölt épületeken vagy objektumokon
elhelyezett riasztó eszközök (szirénák) adatai:
 9442 Fertőendréd, Fő u. 68.
b.) a kijelölt melegedő- és befogadó helyek adatai:
- 9442 Fertőendréd, Iskola u.1.
A lakóterület fejlesztése, bővítése esetén a lakossági riasztó eszköz elhelyezésére szolgáló terület
biztosítása javasolt.
III. Vízgazdálkodási, vízvédelmi követelmények:
A Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság)
Fertőendréd Község településrendezési eszközök módosítása (Vitnyéd - Agyagosszergény Fertőendréd közötti kerékpárút fejlesztés) kapcsán 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 6.
és 7. pontja alapján az alábbi adatszolgáltatást adja:
1. A tervezési terület nem minősül érzékeny felszíni vízként kijelölt vizek vízgyűjtő területének a
települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük
kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján.
2. Fertőendréd Község területe érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő
településnek minősül a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján.
3. A tervezési terület nem érint sem üzemelő, sem távlati vízbázis védőövezetet.

-4IV. Tűzvédelmi javaslatok:
1. A terület megközelítése: a tűzoltóság vonulása és működése érdekében az építményekhez
olyan utat és területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres
közlekedésére és működtetésére.
2. Oltóvíz biztosítása: a tűzoltás céljára biztosítandó oltóvíz vizsgálata.
3. Építmények elhelyezése:
a)
tűz esetén a szomszédos építményeket gyulladás, a tűz átterjedésének lehetősége ne
veszélyeztesse,
b)
a tűzoltóegységek az építményeket akadálytalanul, késedelem nélkül
megközelíthessék,
c)
a tűzoltó gépjárművek hatékony tűzoltási és mentési működése biztosított legyen
d)
a környezetükben elegendő és alkalmas szabadterület legyen a kimenekülő személyek
számára.
4. A vonatkozó jogszabályban meghatározott tűzoltási felvonulási területre és útvonalra vonatkozó
előírások biztosítása.
A fenti követelmények betartását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, a településtervek tartalmáról, elkészítésének elfogadásának
rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.)
kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Kormányrendelet,
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, illetve a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.)
Kormányrendelet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet, illetve a vízjogi engedélyezési
eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai
indokolják.
Tájékoztatom, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás
további szakaszában részt kíván venni, továbbá az elfogadásra kerülő tervdokumentációra –
elektronikus formában – igényt tart.
Kelt: Győr, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, főtanácsos
igazgató
Nevében és megbízásából:
Sári Ákos tűzoltó ezredes
igazgatóhelyettes
Melléklet:
Terjedelem: 4 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják:
Címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – hivatali kapu)
____________________________________________ ____________________________________________
Cím: 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
Telefon: +36(96)529-530
E-mail: gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali kapu azonosító: GYMSMKI
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Tisztelt Polgármester Asszony!

Hivatkozott számú megkeresésükre az ingatlanügyi hatósági jogkörben eljáró Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Hatóság) a településrendezési terv módosítás tárgyalásos
eljárás előzetes adatszolgátatásii dokumentáció alapján az alábbi

ING AT L AN Ü G Y I

H AT Ó S ÁG I

V ÉL EM ÉNY T

adja:
A rendezési tervek véleményezési eljárásában a Hatóság a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX.
törvény (a továbbiakban: Tfvt.) vonatkozó előírásai alapján vizsgálja meg a tervekben lefektetett
elképzeléseket és adja meg véleményét, különös tekintettel az érintett termőföld ingatlanok minőségi
adataira. A Tfvt. 6/B. § (1) bekezdése értelmében ha az ingatlanügyi hatóság a településfejlesztési és
településrendezési terv elkészítése vagy azok módosítása tekintetében az egyeztetési eljárásban
véleményező hatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre
kell juttatnia, hogy a beépítésre szánt területek kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minőségű
termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételével történjen. A vélemény kialakítása
során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az egyeztetési eljárás tárgyát képező földrészletekkel
szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti terület
felhasználás ne akadályozza. A Tfvt. 6/B. § (2) bekezdése szerint pedig az egyeztetési eljárásban az
ingatlanügyi hatóságnak - a (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével - kifogást kell emelni, ha a
településrendezési eszköz készítése, vagy módosítása alapján kijelölt beépítésre szánt területek
a)

többségében átlagosnál jobb minőségű termőföldeket érintenek, és a beépítésre szánt terület
övezeti besorolásának megfelelő, területfelhasználásra hasonló körülmények és feltételek esetén
átlagosnál gyengébb vagy átlagos minőségű termőföldeken is sor kerülhet, vagy

b)

övezeti besorolásának megfelelő területfelhasználásra kellő nagyságú térmértékben lehetőség

van a település már beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén is.

A Tfvt. 6/B. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a (2) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a zártkerti ingatlan esetében, ha a településrendezési eszköz készítése vagy módosítása a zártkerti
ingatlan területének beépítésre szánt területbe történő átsorolása érdekében történik.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997 évi LXXVIII. törvény 7. § (3) bekezdés e)
pontja szerint a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra
a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési
önkormányzat képviselő-testülete külön döntéssel igazolja.

Fertőendréd község területén szántó művelési ágban a 3, 4, 5, 6, 7-es, szőlő művelési ágban a 4-es,
legelő művelési ágban a 3, 4, 5-ös, rét művelési ágban a 3, 4-es, erdő művelési ágban a 4-es, fásított
terület művelési ágban a 4-es minőségi osztályú földrészletek számítanak átlag alattinak.
A tervezett módosítás átlag alatti és átlag feletti minőségi osztályú, szántó művelési ágú földrészletet
érint. A Hatóság a módosítással kapcsolatban nem emel kifogást. A módosítás során nem kerül új
beépítésre szánt terület kijelölésre. A módosítás a 345/2012. (XII. 6.) Kormányrendelet 1. számú
melléklet 1.8.126. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt.

A Hivatal a további tervezési folyamatokban részt kíván venni.

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény. 27.§ (2)-(4) bekezdése
alapján az ingatlan tulajdonosának, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlójának (vagyonkezelőjének)
tartózkodnia

kell

minden

olyan

tevékenységtől,

amely

az

ingatlanon

lévő

földmérési

jel

megrongálódásához vagy megsemmisüléséhez vezethet. A földmérési jel megrongálódását vagy
megsemmisülését az ingatlan tulajdonosa, illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (vagyonkezelője) az
ingatlanügyi hatóságnak köteles a tudomására jutását követően haladéktalanul, de legkésőbb tizenöt
napon

belül

bejelenteni.

A

földmérési

jel

helyreállításának,

pótlásának,

áthelyezésének,

megszüntetésének költségeit az viseli, akinek az áthelyezés vagy a megszüntetés az érdekében áll. A
földmérési jel megóvása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, a tulajdonosi jogok gyakorlójának
(vagyonkezelőjének), jogszerű használójának a kötelezettsége. Amennyiben áthelyezésre (pótlásra)
lenne szükség, akkor az erre irányuló kérelmet 2 példányban a Hatóság részére kell megküldeni. Az
ingatlanügyi hatóság az elmozdított, megrongált, vagy megsemmisült földmérési jel helyreállítását az
ingatlan mindenkori jogszerű használójának, ennek hiányában tulajdonosának költségére rendeli el.

A Hatóság hatásköre a Tfvt.7. § (1) bekezdésén, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 37. § (1) bekezdésén,
illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésén alapul.

Győr, 2022. április 25.

Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Bakody Attila
főosztályvezető

Iktatószám: VA/AF-EO/ 3919-2/2022.
Ügyintéző: Kelemen Géza
Telefon:
(94) 512-992

Tárgy:
Előzetes tájékoztatás
Mellékletek: Hiv. szám:
442/369-2/2022 Fertőendréd Község Önkormányzata
Msz.: 22032/C.

Horváth Attiláné
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9442 Fertőendréd,
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Tisztelt Polgármester Asszony!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. számú mellékletének 19. pontjában biztosított jogkörömben „Fertőendréd településrendezési terv módosítása, Msz.: 22032/C - előzetes adatkérés” tárgyában az alábbi véleményt adom:
Az erdőkre vonatkozó jogszabályi tudnivalókat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt) és kapcsolódó rendeletei, illetve a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény
(továbbiakban: Trtv.) tartalmazzák.
Fertőendréd település teljes közigazgatási területe tekintetében, a hatáskörömbe tartozó kérdésekben a
jogszabályon alapuló, a településrendezési eszköz tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárások, illetve ágazati elhatározások a következők.
Általánosságban az erdőket érintő következő jogszabályi előírásokról és ágazati elhatározásokról tájékoztatom.
A Trtv. 10. § (1) bekezdés a) pont alapján az országos terület felhasználási kategóriák területén belül a
megyei terület-felhasználási kategóriák területének kijelölése során az erdőgazdálkodási térség területének legalább 95%-át erdőgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni.
A Trtv. 11. § a) pontja alapján a kiemelt térségi, illetve megyei terület-felhasználási kategóriák területén
belül a települési terület felhasználási egységek kijelölése során az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület terület-felhasználási egységet a térséget lefedő erdők övezetére vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni.
A Trtv. 29. § alapján az erdők övezetébe tartozó területeket az adott településnek a településrendezési
eszközében legalább 95%-ban erdőterület terület felhasználási egységbe kell sorolni.
A második és harmadik bekezdés együttes értelmezéséből az következik, hogy adott településen az erdőterület terület-felhasználási egységnek 95%-ban meg kell egyeznie az Országos Erdőállomány Adattárban
szereplő területtel.
Agrárügyi Főosztály - Erdészeti Osztály
9700 Szombathely, Batthyány Lajos tér 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 24
Telefon: (06 94) 512 980 Fax: (06 94) 320 053 E-mail: erdeszet@vas.gov.hu
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A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően Fertőendréd község közigazgatási területén csak az Evt.
szerint nyilvántartott erdők képezik az erdők övezetének területeit. Más elképzelések jogszabályokba ütköznek.
Az erdővel szemben támasztott védelmi, egészségügyi, szociális és turisztikai követelmények biztosítása
érdekében lehetőség nyílik az erdőterületek elsődleges rendeltetésének megváltoztatására. Ebben az
esetben az erdő elsődleges rendeltetésének megváltoztatását közérdekből az Evt. 23. § (3) m) pontja
szerint a települési önkormányzat jegyzője kezdeményezheti, a már meglévő erdőterületeken.
Az Evt. 78.§ (1) alapján erdőterületet termelésből kivonni - kivételes esetben - kizárólag a közérdekkel
összhangban lehet. Az Evt. 78.§ (2) alapján az erdőterület igénybevételéhez az erdészeti hatóság előzetes
engedélye szükséges.
Erdőterület igénybevételét az erdészeti hatóság, szintén előzetesen engedélyezett csereerdősítés feltétele
mellett engedélyezheti (Evt.78.§ (3)), vagy az igénybevevő erdővédelmi járulékot köteles fizetni (Evt. 81.§
(1)). Ezzel kapcsolatban figyelembe veendők a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 29. §, 39. § és 50. § előírásai.
A településrendezési eszközök által hatásterületükkel érintett erdők esetén, az építési munkáknál figyelemmel kell lenni az erdők talajának védelmére, az erdőállományok életfeltételeinek megtartására, továbbá
életközösségének védelmére. Az erdőkben tilos hulladékot, termőföldet, humuszt vagy bármilyen egyéb
anyagot elhelyezni, a fák gyökérzetében, törzsén, koronájában sérüléseket okozni. Gondot kell fordítani
az erdőknek eddig rendelkezésére állt talajvízszint megtartására.
Az Evt. 62. § (3) bekezdése szerint az erdő talaját (valamint a szomszédos területekről ért károsító hatások
megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 37. § (4) bekezdés bc) és bd) pontjai, illetve a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési
program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r.) 14. számú melléklete értelmében, a településrendezési eszközök módosításaival kapcsolatban, a fentieken túl a következő tájékoztatást adom:
Fertőendréd település erdők övezetébe tartozó területeket tekintetében figyelembe veendő, erdőtervezett területe jelenleg 553,88 ha, az alábbi megoszlás szerint (2022. április 22-i állapot).
E r d ő r é s z l e t e k e l s ő d l e g e s r e n d e l t e t é s s z e r i n t (ha)
Helység

Védelmi

Gazdasági

Közjóléti

Összes

Egyéb részletek

Mindössz.

Fertőendréd

92,31

421,20

-

513,51

40,37

553,88

A település közigazgatási területén található erdőtervezett területek rendeltetés szerinti megoszlásának
digitális állománya a következő linkekről letölthető:
https://erdoterkep.nebih.gov.hu/tarhely/rendeltetes/2021/erdo_rendeltetes_szre_2021_gyor_moson_sopron_megye.zip
Az erdészeti hatóság nyilvántartásaiban szereplő erdőterületek, így a község közigazgatási területén és
annak környezetében található erdők elhelyezkedése az Interaktív Erdőtérképen (útvonala: https://erdoterkep.nebih.gov.hu) tanulmányozható.
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Az eljárás további szakaszában az erdészeti hatóság részt kíván venni, és a Korm.r. 37. § (6) bekezdés
szerint a véleményezési dokumentációt kizárólag elektronikus úton kéri megküldeni (tekintettel a 2015. évi
CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés ac) pontjára is, mint elektronikus ügyintézésre köteles szervezet).
A véleményezési eljárás során a fentieket figyelembe venni szíveskedjenek.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2.
számú melléklete rögzíti.
A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott kiadmányozás rendjéről
szóló 5/2020. (II.28.) utasítása alapján került átruházásra.
Szombathely, időbélyegző szerint.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

/: Kelemen Géza :/
kijelölt igazgatási szakügyintéző
Kapják:
1. Címzett, EKEIDR-en keresztül
2. Irattár

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
mint honvédelmi szakhatóság
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 474-1467 • HM 21-740
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 6004-2/2022/h
Hiv. szám: 442/369-2/2022

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Horváth Attiláné
Fertőendréd Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
polgármester
9442 Fertőendréd
Fő u. 68.
Tárgy: Fertőendréd Község településrendezési terv módosítása
(Msz.: 22032/C) - tárgyalásos eljárás - adatszolgáltatás
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 42. §
(10)-(11)-(12) bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából

Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető
adatkezelési tájékoztató:
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf
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Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Varga Violetta százados (tel.:+36 (1) 474-1676; HM 022-22-015; fax: +36 (1) 474-1467)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
E-ALÁÍRÓÍV

Aláírta: Bucsánszky Zoltán László
Időpont: 2022.04.25 07:20:25 CEST

BÁ NYÁ SZATI É S GÁ ZIPARI FŐ OSZTÁ LY

Veszprémi Bá nyafelü gyeleti Osztá ly

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/4367-2/2022
Tárgy:

Fertőendréd Község
településrendezési tervének
módosítása, tárgyalásos eljárás –
előzetes adatkérés
(Msz.: 22032/C)

Ügyintéző:
Telefon:
E-mail:
Hiv. sz.:
Ügyintéző
Önöknél:

Nógrádi Tamás
88/550-957
tamas.nogradi@sztfh.hu
442/369-2/2022.

Fertőendréd Község Önkormányzata
9442 Fertőendréd
Fő utca 68.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály
Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) tárgyi tervezettel
kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló megkeresésükre közli, hogy a Bányafelügyelet a
szakterületébe tartozó kérdései tekintetében nem érintett, észrevételt nem tesz, kifogást
nem emel a módosítással szemben.

Veszprém, időbélyegző szerint

Dr. Biró Marcell
elnök
nevében és megbízásából

Kertész László
osztályvezető

Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22.
Levelezési cím: 1372 Budapest, Pf. 431.

Hivatali Kapu: SZTFH
KRID: 469506375

Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály:
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
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ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Pásztorné Rácz Katalin (PASZTORNERK)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.05.06. 14:06:04

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.05.06 14:06:04
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Pásztorné Rácz Katalin

Gyetvayné
dr.
Kelemen
Erzsébet

Horváth Attiláné polgármester
részére
Fertőendréd Község Önkormányzata
Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:
Hivatkozási szám:

BP/FNEF-TKI/2374-2/2022.
Cservenák Csilla
+36-1-465-3866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Véleményezés természetes gyógytényező
érintettsége szempontjából
442/369-2/2022

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Asszony!
Fertőendréd község településrendezési tervének módosításához (Msz.:22032/C) kapcsolódó előzetes
adatszolgáltatás kérése kapcsán, hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a
népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) az
alábbi tájékoztatást adja:
A település közigazgatási területén belül természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn,
ezért jelen esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát 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:
Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja állapítja meg.
BFKH felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 28/B. § -ra, mely szerint:
„28/B. § Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó
nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata
céljából. Abban az esetben, ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, az egyeztetési
eljárás során Budapest Főváros Kormányhivatalát nem szükséges megkeresni.”
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.

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Digitálisan aláírta:
Gyetvayné dr.
Kelemen Erzsébet
Dátum:
2022.04.21
11:49:41 +02'00'

2

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).
BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Üdvözlettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából
Dr. Kelemen Erzsébet
helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos

Melléklet: –
Kapják:
1. Fertőendréd Község Önkormányzata – Hivatali Kapu
2. Irattár

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Bánki Szilvia (BANKIS)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.06.30. 13:47:26

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.06.30 13:47:26
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Bánki Szilvia

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Iktatószám:

GY/15/973-2/2022.

Tárgy:

Fertőendréd Község
településrendezési eszközeinek
Msz.: 22032/C
munkaszámú módosítása
tárgyalásos eljárás

Ügyintéző:
Telefon:

Bánki Szilvia

Mellékletek:

titkárság +36 (96) 795-678

Hiv. szám:

előzetes tájékoztatás
442/369-27/2022

Horváth Attiláné Asszony
Polgármester
Fertőendréd Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Asszony!
Fertőendréd Község (a továbbiakban: Önkormányzat) településrendezési eszközeinek Msz.: 22032/C
munkaszámú módosításával kapcsolatos szíves megkeresésére az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése, továbbá a telepü
lésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközök
ről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Kormányren
delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 42. § (5) bekezdése alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei Kor
mányhivatal Állami Főépítészi
előzetes tájékoztatást adja:

Irodája

(a

továbbiakban:

Állami

Főépítészi

Iroda)

az

alábbi

Az Állami Főépítészi Irodának adatszolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.

Az Állami Főépítészi Iroda felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyalást csak akkor áll módjában kitűzni, ha
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdál
kodási Főosztály által az előzetes vizsgálati dokumentáció véleményezése megtörtént, és az lezárásra
került. Ezt a lezáró dokumentumot is, a többi, jogszabályban előírt dokumentummal együtt be kell nyúj
tani a tárgyalás megkérésekor az Állami Főépítészi Iroda részére!

Állami Főépítészi Iroda
9021 Győr, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf.: 415 - Telefon: +36 (96) 795-678
E-mail: foepitesz@gyor.gov.hu - KRID: 642168978 - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A településrendezési eszközök kidolgozása során
•

az Étv.,

• a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényTvtv.,
•

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. tör
vény (a továbbiakban: Területrendezési törvény),

•

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK),

•

a Korm. rendelet,

•

a jogszabályszerkesztésröl szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet,

•

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.
(VII. 11.) Korm. rendelet,

•

5/2020. (V.5.) számú rendelettel jóváhagyott Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési
Terv

vonatkozó előírásainak betartása mellett az Állami Főépítészi Iroda különösen az alábbi követel
ményekre hívja fel a figyelmet:

•

Az Állami Főépítészi Iroda felhívja az Önkormányzat figyelmét arra, hogy a mindenkor hatályos
megyei és országos területrendezési tervekkel összhangban kell lennie a településrendezési ter
veknek. Minden esetben vizsgálni kell, hogy a tervezési terület mely országos és megyei övezete
ket érinti. Érintettség esetén meg kell felelni az övezeti előírásoknak.

• Az Étv. 6/A. § (3) bekezdése alapján „a települési önkormányzat az építésügyi feladatát a he
lyi rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó sajátos jogintézményekkel, továbbá a telepü
lési, a térségi vagy a megyei - a főépítészi tevékenységről szóló kormányrendeletben fog
laltak szerinti - önkormányzati főépítész közreműködésével látja el.
• Az Állami Főépítészi Iroda felhívja a figyelmet arra, hogy a Nemzeti Jogszabálytárról szóló
33812011. (Xll.29.) Korm. rendelet 4. §-a alapján az önkormányzati rendeletet egységes szer
kezetű szöveggel kell közzé tenni. Az egységes szerkezetbe foglalás során a módosított
tervet a jelenleg hatályos tervekkel kell összedolgozni úgy, hogy a településre vonatkozóan
egy egységes szabályozási tervlap, és szerkezeti tervlap kerüljön közzétételre.
Amennyiben a tervek összedolgozása nem lehetséges, úgy egy átnézeti helyszínrajzon kell
jelölni, hogy melyik területen, melyik tervlap van érvényben munkaszámmal, és az elfogadó
rendeletek számával.
Az egységes szerkezetbe foglalást követően egy darab - helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet maradhat hatályban.
•

A Korm. rendelet 42. § ( 1) szerint „a tárgyalásos eljárás esetén a polgármester a településrende
zési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz kezdeményezése előtt vélemé
nyezteti a partnerekkel a 29/A. § szerint." A partnerségi egyeztetés során a helyi partnerségi ren
deletet a Korm. rendelettel együttesen kell alkalmazni.
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Az Állami Főépítészi Iroda tájékoztatja, hogy a települést érintő, figyelembe veendő területrendezési

hatósági eljárás jelenleg nincs folyamatban.
Az Állami Főépítészi Iroda kéri, hogy a Korm. rendelet 42. §-a szerint benyújtandó dokumentációt
a Korm. rendelet 42. § (5) bekezdés alapján beérkezett előzetes véleményekkel, egyéb előzmény
iratokkal együtt elektronikus formátumban szíveskedjék megküldeni.
Győr, 2022. 06. 30.
Tisztelettel
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából
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A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.07.18 12:12:11
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kaszás Gyuláné

Azonosító:EPAPIR-20220512-6345
Küldő

Dátum:

2022.05.12

Viselt név:

SZÓRÁDI RÓBERT Hivatkozási szám:
GYÖRGY

Születési név:

SZÓRÁDI RÓBERT Azonosító:
GYÖRGY

EPAPIR-202205126345

Anyja neve:

FERWÁGNER
ROZÁLIA

Témacsoport
azonosító:

KORM_HIV_UGY

Születési hely:

BUDAPEST
13

Témacsoport neve: Kormányhivatali
ügyek

Születési idő:

1954.02.26

Ügytípus azonosító: 334

Nem természetes
személy neve:

Unitef'83 Zrt

Ügytípus neve:

Környezet- és
természetvédelmi
feladatok

Nem természetes
12108129
személy adószáma:
Címzett
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9021, Győr
Árpád út 32
Tárgy:
85 sz. Vitnyéd–Fertőendréd másodrendű főút mentén önálló kerékpárút
létesítése - előzetes vizsgálati eljárás
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály

dr. Buday Zsolt
Főosztályvezető Úr részére

9021 Győr, Árpád u. 28-32

Tárgy:85 sz. Vitnyéd – Fertőendréd másodrendű főút mentén a 47+386 – 51+745 km
szelvények közötti szakaszán önálló kerékpárút létesítése kapcsán az előzetes
vizsgálati eljárás megindítása

Tisztelt Főosztályvezető Úr!

Az UNITEF’83 Zrt. a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
megbízásából elkészítette tárgyi munka előzetes vizsgálati dokumentációját, a hozzá
kapcsolódó Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt és mellékleteit. A
dokumentációt 2022.04.19-én cégkapun keresztül benyújtottuk Önökhöz előzetes
vizsgálati eljárás lefolytatására. 2022.04.27-én megkapott GY/40/01996-2/2022
iktatószámú levelükben arról tájékoztattak minket, hogy a 314/2005.(XII.25.) Korm.
rendelet 2021.01.01. napján hatályba lépett módosítása alapján amennyiben a
Környezetvédelmi hatóság a Khvr. szerinti hatósági eljárások tekintetében
elektronikus űrlapot alkalmaz, akkor az eljárás csak az űrlap alkalmazásával indítható
el.
Az űrlap valóban megtalálható az Önök honlapján, azonban kitöltés után az űrlap
véglegesítése (pdf készítés) közben hibát jelez, így az eljárás elindítását nem lehet
kezdeményezni. Többszöri próbálkozás után is ugyanazt a hibát jelzi, ami azzal jár,
hogy a kitöltést újra kell kezdeni, de az űrlapot véglegesíteni nem lehet.
Az eredménytelen beadási kísérletek miatt kérjük, hogy az általunk cégkapun beadott
iratok és dokumentáció alapján szíveskedjenek az eljárást lefolytatni, hiszen
önhibánkon kívül nem tudjuk az elektronikus űrlap alkalmazásával kezdeményezni az
eljárást.

Kérjük a fent leírtak alapján kérelmünk pozitív elbírálását és az eljárás megindítását.

Üdvözlettel:

Veresné Szombathy Hortenzia
irodaigazgató

Mellékletek száma: 0

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Csicsai Karolina (CSICSAIK)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.05.27. 15:24:20

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.05.27 15:24:20
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Csicsai Karolina

B-0816 / 2022.05.30. / C / 40351

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Koch Eszter (KOCHE)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.07.04. 15:44:41

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.07.04 15:44:41
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Koch Eszter

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Koch Eszter (KOCHE)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.07.04. 16:23:09

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.07.04 16:23:09
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Koch Eszter

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Koch Eszter (KOCHE)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.07.04. 16:35:13

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.07.04 16:35:13
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Koch Eszter

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Bánki Szilvia (BANKIS)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.08.04. 14:42:31

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.08.04 14:42:31
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Bánki Szilvia

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Iktatószám:

GY/15/975-15/2022.,
GY/15/988-15/2022.,
GY/15/973-15/2022.

Tárgy:

Vitnyéd,
Agyagosszergény,
Fertöendréd Község
településrendezési eszközeinek
Msz.: 22032/A, /8, /C
munkaszámú módosítása
tárgyalásos eljárás
jegyzőkönyv

Dátum:
Helyszín:

2022. augusztus 4. (csütörtök) 10:00 h
Györ-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
9021 Györ, Árpád út 32., + hangfelvétel

Az Állami Főépítész Asszony: Németh Edina köszöntötte a tárgyaláson résztvevőket, majd elmondta, hogy
a tárgyalásról hangfelvétel készül, azok számára, akik szeretnék, azoknak megküldi az Állami Főépítészi
Iroda.
A tárgyalásról készült jegyzökönyv a hangfelvétel alapján ugyan, de nem szó szerinti jegyzőkönyvként
készült el, az csupán az elhangzottak lényegét foglalja össze.
Jelen tárgyalás tárgya Vitnyéd - Agyagosszergény - Fertöendréd között kerékpárút fejlesztése nemzet
gazdasági szempontból kiemelt jelentőségű projekt.
A tervmódosítás három települést érint, mindegyik település hivatalos képviselője megjelent, a települések
Németh Gyula tervezöt bízták meg a képviseletükkel.
Németh Edina állami föépítész elmondta, hogy a három érintett település tárgyalása egymást követi. A
tervező, így a meghatalmazott is mindhárom település esetében ugyan az a személy, Németh Gyula. A
három tárgyalásról, egy összesített jegyzőkönyv készül, mely mindegyik ügyiratba bele kerül.
Németh Edina állami föépítész asszony elmondta, hogy a települési önkormányzatok képviseletében a
Talent-Plan Kft. tervezöje Németh Gyula úr vesz részt, majd megkérte a tervező urat, hogy ismertesse a
projektet.
Vitnyéd
Németh Gyula úr elmondta, hogy a kerékpárút nyomvonala három település - Vitnyéd, Agyagosszergény
és Fertöendréd - külterületét érinti.
A fejlesztés Vitnyéd nyugati határától indul, amely a tárgyaláson bemutatott átnézeti tervlapon bemutatásra
került. A meglévö 85 sz. föút nyomvonalának a kiszabályozása, kiszélesítése a cél. A terület-igénybevételi

terveket a tervező cég átadta, amely alapján az út nyomvonal kiszabályozásra került a szükséges mérték
ben.
Vitnyéd Község Önkormányzatának kérése a terület felhasználással kapcsolatban annyi volt, hogy a tele
pülésen található „Vöröskép" elnevezésű kiszáradt tölgy beilleszthető legyen a fejlesztésbe, mint turisztikai
látványelem, így tervezői megoldásként az érintett területre egy pihenőhely került betervezésre.
A szerkezeti, valamint a szabályozási terveken jól látszik, hogy a bekeretezett tervezési területtől északi
irányban történik egy néhány méteres kiszabályozás.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatóság képviselője, Szabó Csaba úr el
mondta, hogy a Magyar Közút megbízást kapott, hogy bizonyos szakaszoknak a kerékpárút terveit készí
tessék elő egy kerékpárút fejlesztési program keretében. Ennek a tervezési folyamatnak az előkészületei
egy évvel ezelőtt megkezdődtek. Jelen tárgyaláson bemutatott nyomvonal került kiválasztásra, amely for
galombiztonsági és a hatóságokkal történt egyeztetés során felmerült észrevételeknek, illetve feltételeknek
megfelelnek.
Az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság képviseletében Mezei Zoltán úr megkérdezte, hogy a tervezett
nyomvonal érinti-e a temető területét, vagy sem?
Németh Gyula tervező úr elmondta, hogy a temető előtt kerül átvezetésre az út nyomvonala.
A Magyar Közút is megerősítette, hogy van egy forgalomcsillapító sziget, amelynek a közepén keresztül
lesz átvezetve a kerékpárút nyomvonala forgalombiztonsági okok miatt még a lakott területen belül.
A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság képviselője megkérdezte, hogy a tervezés során figyelembe lett
véve az, hogy a kerékpárút nyomvonal tüzpászta, illetve Natura 2000 területet érint?
A Magyar Közút képviselője elmondta, hogy természetesen figyelembe lettek véve. Natura 2000 érintettsé
ge annyiban van a tervezésnek, hogy van egy földút, amelyet a tervezett kerékpárút keresztez, de erre
készültek előzetes vizsgálatok.
A GYMSMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály képviselője
Herczeg Zoltán úr elmondta, hogy környezetvédelmi szempontból nem merült fel jelentős hatás az út
nyomvonalának kialakítása tekintetében, azonban sok természetvédelmi előírásnak kell majd megfelelnie a
megvalósítás során.
Németh Gyula úr elmondta, hogy a tervezés megindításakor az előzetes adatbekérések során a Fertő
Hanság Natura 2000 érintettségre hívta fel a figyelmet, illetve kifogást emelt a fejlesztés ellen, azonban
tisztázásra került, hogy az út nyomvonala csak minimális mértékben érinti ezt a területet, így már nem áll
fenn a továbbiakban eltérő vélemény a tervezéssel kapcsolatban.
Németh Edina állami főépítész asszony megkérdezte, hogy a rendelettervezetbe szükséges-e valami ki
egészítést feltüntetni, mert a szabályozási terven csak annyi látszik, hogy közlekedési terület, vagy megfe
lelő lesz így mindegyik hatóságnak?
Herczeg Zoltán úr elmondta, hogy nem szükséges, mivel az engedélyezés során kell majd érvényesíteni
az előírásoknak való megfelelést.
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Németh Edina állami föépítész asszony elmondta, hogy amennyiben nincs egyéb hozzászólás a Vitnyédi
településrendezési terv módosításához, úgy az Állami Föépítészi Iroda kifogást nem emel.

Agyagosszergény
Tárgyalás folytatásában Németh Gyula tervezö úr elmondta, hogy Agyagosszergény esetében is külterületi
szakaszt érint a tervezés. A tervezett állapot a tárgyaláson bemutatásra került. Vitnyédhez hasonlóan
északi irányban történő kiszélesítés kerül kiszabályozásra. A tervezési terület nem érint pihenöhelyet, vagy
egyéb más olyan elemet, amely említésre méltó. A tervezés során a hatályos szabályozási tervre került
felvezetésre a tervmódosítás, mivel Agyagosszergény rendezési terv felülvizsgálatának elökészítési fázisa
van folyamatban, és nincs külterületi szabályozási tervlap sem. Az átvezetések megfelelö hivatkozásokkal
fognak megtörténni.
Fertőendréd
Németh Edina állami föépítész asszony felhívta a tervezö úr figyelmét arra, hogy Fertöendréden rendelke
zik egységes tervlapjuk, így célszerű arra átvezetni jelen fejlesztést, azonban fontos lenne egyeztetni az
Önkormányzattal is, hogy milyen folyamatban lévö módosítások vannak, amelyeknek átvezetése szintén
szükséges.
Németh Gyula tervezö úr elmondta, hogy mivel az elözményeket egy másik tervezö iroda készítette, így
mindenképpen szükség lesz az egyeztetésekre, hogy megfelelöen átvezetésre kerüljön jelen fejlesztés is.
A Fertöendrédi szakasszal kapcsolatban a tervezö úr elmondta, hogy a nyomvonal jellegzetességét a Ter
cia északi irányból történő elkerülése jelenti. A tervezést azért kellett így megoldani, mert az épü
let/épületek nyomvonalba történö belógása miatt a 85. számú föút bövítését nem lehetett volna kivitelezni
az adott szakaszon, illetve régészeti érintettség is felmerült.
Németh Edina állami föépítész asszony megkérdezte, hogy a tervezés során a hatályos terveken rögzített
útszélességek lettek-e figyelembe véve?
Németh Gyula tervezö úr elmondta, hogy a hatályos tervek, illetve az azokon szereplö szélességek figye
lembevételével készültek el a tervek.
Németh Edina állami föépítész asszony elmondta, hogy vagy egy egységes tervlapot kell a módosítások
során elfogadni (Veszkény), vagy ha ez nem lehetséges egy átnézeti tervlapot kell készíteni ahol munka
számokkal és rendeletszámokkal jelölni kell, mely területen mely tervlap van érvényben. Továbbá elmond
ta, hogy amennyiben nincs több hozzászólás, a három település tervmódosításával kapcsolatban az Állami
Föépítészi Iroda kifogást nem emel.
Az állami föépítészi asszony megköszönte mindenkinek a részvételt, a tárgyalást lezárta.
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Györ, 2022. 08.04.
N meth Edina
állami föépítész

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Bánki Szilvia (BANKIS)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.08.04. 14:39:03

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.08.04 14:39:03
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Bánki Szilvia

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA
Iktatószám:

GY/15/973-14/2022.

Tárgy:

Fertőendréd Község
településrendezési eszközeinek
Msz.: 22032/C
munkaszámú módosítása
tárgyalásos eljárás
jelenléti ív

Dátum:

2022. augusztus 4. (csütörtök) 10:30 h

Helyszín:

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal,
9021 Győr, Árpád út 32., + hangfelvétel készül

Résztvevő
Győr-Moson-Sopron Me
gyei Kormányhivatal,
Állami Főépítészi Iroda

Képviselő neve
Németh Edina
állami főépítész,
Bánki Szilvia ügyintéző,
Molnárné Millei Alíz ügyintéző,
Farkas Cintia ügyintéző,
dr. Kozák Bettina , c\v. ~ ~\.., A-._
jogi szakügyintéző

Fertőendréd Község Ön
kormányzata

Talent-Plan Kft.

Németh Gyula településtervező
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Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály
(Korm. rendelet 9. melléklet 4. sor)
Fertő-Hanság

Nemzeti

Park Igazgatóság (Korm.
rendelet 9. melléklet 5. sor)
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Elözetesen írásban jelezte:
A 35800/2740-1/2022.ált.

Igazgatóság, mint Területi

véleményüket fenntartják.

számú

Vízügyi Hatóság (Korm.
rendelet 9. melléklet 6. és
7. sor)
Országos Vízügyi Föigaz
gatóság (Korm. rendelet 9.
melléklet 8. sor)
Észak-dunántúli

Vízügyi

Igazgatóság (Korm. rendelet 9. melléklet 9. sor)
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Györ-Moson-Sopron
Me
gyei Kormányhivatal Nép
egészségügyi
Föosztály
(Korm. rendelet 9. mellék
let 11. sor)
Budapest

Főváros

Kor-

Előzetesen írásban jelezte:
Hatáskör hiányában észrevételt nem
tesz, a tárgyaláson nem vesz részt.

mányhivatala
Országos
Közúti és Hajózási Ható
sági Föosztály (Korm. ren
delet 9. melléklet 12. sor)
Technológiai és Ipari Mi
nisztérium Közlekedéspoli
tikáért felelös államtitkár
(Korm. rendelet 9. mellék
let 13. sor)
Technológiai és Ipari Mi
nisztérium

Léginavigációs

és Repülőtéri Hatósági
Főosztály (Korm. rendelet
9. melléklet 14. a). sor)
Előzetesen írásban jelezte:
A tárgy szerinti módosítással kapcso
latban kifogást nem emel, a tárgyalá
son nem vesz részt.

Honvédelmi Minisztérium
Állami Légyügyi Föosztály,
Katonai Légügyi hatóság
(Korm. rendelet 9. mellék
let 14. b). sor)

2

aláírás / megjegyzés

Képviselő neve

Résztvevő

Győr-Moson-Sopron

Me

gyei Kormányhivatal Köz
lekedési, Müszaki Engedé
lyezési,

Mérésügyi-

Fogyasztóvédelmi

és

Főosz

tály, Útügyi Osztály (Korm.
rendelet 9. melléklet 15.
sor)
Győr-Moson-Sopron
Me
gyei Kormányhivatal Épí
tésügyi és Örökségvédelmi
Főosztály (Korm. rendelet
9. melléklet 17. sor)
Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Föld
hivatali Főosztály (Korm.

\.'8

rendelet 9. melléklet 18.
sor)
Vas Megyei Kormányhiva

Előzetesen írásban jelezte:

tal

A tervezett módosításnak erdészeti

Agrárügyi

Főosztály,

hatósági szempontból akadálya
nincs, a tárgyaláson nem vesz részt

Erdészeti Osztály (Korm.
rendelet 9. melléklet 19.
sor)
Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Főosztály (Korm.
rendelet 9. melléklet 20.

Előzetesen írásban jelezte:
A tárgyi módosítással kapcsolatban
észrevételt nem tesz, a tárgyaláson

sor)

nem vesz részt

Győr-Moson-Sopron
Me
gyei Rendőr-főkapitányság

Előzetesen írásban jelezte:
A tervezett módosításokkal kapcso
latban kifogást nem emel, a tárgyalá
son nem vesz részt

Rendészeti
Igazgatóság
Határrendészeti
Osztály
(Korm. rendelet 9. mellék
let 21. sor)

Előzetesen írásban jelezte:
A módosítás ellen kifogást nem emel,
a tárgyaláson nem vesz részt

Szabályozott Tevékenysé
gek Felügyeleti Hatósága,
Bányászati és Gázipari
Főosztály, Veszprémi Bá
nyafelügyeleti
Osztály
(Korm. rendelet 9. mellék
let 22. sor)
Nemzeti Média- és Hírköz
lési

Hatóság

Hivatala

(Korm. rendelet 9. mellék
let 23. sor)

3

Résztvevő

Képviselő neve

Országos

aláírás / megjegyzés

Atomenergiai

Hivatal (Korm. rendelet 9.
melléklet 24. sor)
Budapest

Főváros

mányhivatala

Kor-

Előzetesen írásban jelezte:

Népegész-

Gyógytényező érintettsége nem áll
fenn, a tárgyaláson nem vesz részt

ségügyi Főosztály (Korm.
rendelet 9. melléklet 25.
sor)
Építési és Beruházási Minisztérium

Magyar Közút Nonprofit
Zrt Győr- Moson-Sopron
Megyei Igazgatósága
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ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Bánki Szilvia (BANKIS)
Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.30
Másolatkészítési szabályzat: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal másolatkészítési szabályzata

Másolatkészítési rend elérhetősége: http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/29/c5000/Masolatkeszitesi%20sz
Másolatkészítés időpontja: 2022.08.04. 14:44:18

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.08.04 14:44:18
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Bánki Szilvia

GYÖR-MOS0N-50PR0N MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Iktatószám

GY/15/973-16/2022.

Tárgy

Fertőendréd Község
településrendezési eszközeinek
Msz.: 22032/C
munkaszámú módosítása
tárgyalásos eljárás

Ügyintéző:

Bánki Szilvia

Telefon:

titkárság 96/795-678

Mellékletek:
Hiv. szám:

záró szakmai vélemény
-

Horváth Attiláné asszony
Polgármester
Fertőendréd Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Asszony!
Fertőendréd Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) településrendezési eszközeinek
Msz.: 22032IC munkaszámú felülvizsgálatával kapcsolatos szíves megkeresésére - az épített környe
zet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése,
továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a település
rendezési eszközökről, valamint egyes telepOlésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.
(Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm rendelet) 42. § -a, valamint 28. § (3) bekezdése alapján a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája (a továbbiakban: Állami Főépíté
szi Iroda) az alábbi záró szakmai véleményt adja:
Az Állami Főépítészi Iroda a településrendezési eszközök tárgyi módosításának képviselő-testület
elé terjesztése ellen kifogást nem emel.
INDOKOLÁS
Az Önkormányzat 2022. június 27-i beadványában előzetes tájékoztatást kért az Állami Főépítészi Irodá
tól az Msz.: 22032IC munkaszámú településrendezési tervmódosításhoz kapcsolódó tárgyalásos eljá
rással kapcsolatban.
Az Állami Főépítészi Iroda a GY/15/973-2/2022. számú előzetes tájékoztatásában felhívta az Önkor
mányzat figyelmét a tárgyalás lefolytatásának feltételeire.

Az önkormányzat 2022. július 21-i beadványában az Msz.: 22032/C munkaszámú településrendezési
tervmódosítással kapcsolatos tárgyalásos eljárás lefolytatására kérte az Állami Főépítészi Irodát
A tárgyalás során a módosításokat valamennyi véleményezésben résztvevő szerv elfogadta, melyre
tekintettel az Állami Főépítészi Iroda a településrendezési eszköz - tárgyaláson elfogadottak szerinti
- módosításának képviselő-testület elé terjesztését támogatta.
A településrendezési eszköz jóváhagyásával kapcsolatban a 314/2012. (XL 8.) Korm. rendelet 43.§-a az
alábbiak szerint rendelkezik:
,,(1) A településrendezési eszköz legkorábban.·
a) tárgyalásos eljárás esetén

a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon lép

hatályba.
(2) A polgármester gondoskodik a településrendezési eszköz Étv. B. § (4) bekezdése szerinti
nyilvánosságáról, továbbá

az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az

e/fogadást követő 15 napon belül
a) rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzéteszi
aa) az önkormányzati honlapon hirdetményben és
ab) az önkormányzati hivatalban nyomtatásban, és
b) megküldi hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - jogsza
bályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban az e/
fogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt
ba)

a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt FelelősségO Társaság részére (a továbbiakban. Lechner Tudásközpont),

bb) az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak,
be) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek~
e) a megküldés helyett digitális formátumban a jegyzőkönyvvel együtt mint elektronikus
úton hitelesített dokumentumot elérhetővé teszi a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szer
veknek.
(3) Amennyiben az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal
vagy az eljárásban részt vevő államigazgatási szerv jogszabályi ütközést észlel, haladékta
lanul kezdeményezi a fővárosi és megyei kormányhivatalnál - a polgármester egyidejO tá
jékoztatása mellett - a településrendezési döntés jogszerOségéve/ kapcsolatos törvényes
ségi felügyeleti eljárás lefolytatását."
Az Állami Főépítészi Iroda emlékezteti, hogy a településrendezési eszköz elfogadásakor a jog
szabályi követelmények érvényesülését biztosító záró szakmai véleményt figyelembe kell venni.

Győr, 2022. augusztus 4.
Tisztelettel
Széles Sándor főispán nevében és megbízásából
Németh Edina
állami föépít ·
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