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Targy: Dorgicse kozseg telepulesrendezesi eszkozeinek 2012. evi modositasa - elozetes velemenyezes 

A hivatkozott szamu, 2012. okt6ber 26-an kelt, de irodankhoz november 13-an erkezett targyi 
megkeresesukben tajekoztatast adnak, hogy Dorgicse kozseg Kepviselo-testulete a hatalyos 
telepulesrendezesi eszkOzoket tobb reszteruleten m6dositani kivanja. 
Beadvanyukhoz mellekelve megkuldtek a modosltasi igenyek lenyeget Iefr6 hatarozatokat (10 db) es a 
tervezett valtoztatasok helyet feltunteto atnezeti terkepet. 

A telepulesrendezesi eszkozGk szukseges megvaltoztatasahoz az epltett kornyezet alakitasarbl es 
vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII. torveny (tovabbiakban Etv.) 9.§ (2) bekezdes szerinti elozetes 
velemenyunket kerik, melyet az alabbiak szerint adjuk meg. 

A telepulesrendezesi eszkozok keszitese 

A telepulesrendezesi tervek tartalmanak es formajanak maradektalanul meg kell felelnie az epltett kornyezet 
alakitasarol es vedelmerol SZ6I6 1997. evi L X X V I I I . torveny (Etv.) es a 253/1997. (XII.20.) kormanyrendelet 
(OT^K) kovetelmenyeinek. A tervnek osszhangban kell lennie a Balaton Kiemelt Udulokorzet 
Teruletrendezesi Tervenek elfogadasarol es a Balatoni Teruletrendezesi Szabalyzat megallapitasarol szol6 
2000. evi C X I I . torveny (BTSZ) eloirasaival. A BTSZ es egyeb jogszabalyok elolrasai kozul mindig a 
szigorubbnak kell ervenyesulnie. 

A telepulesrendezesi terv es a teruletrendezesi terv osszhangjat biztositani kell es azt igazolni szukseges 
(OTEK 3.§ (3) bekezdes 6. pontja szerint). 

Felhivjuk a figyelmet, hogy a valtoztatasok tervezesi teriiletet legalabb telektombre kell kiterjeszteni, 
melyre sziveskedjenek figyelemmel lenni. 

A tervezett valtozasok egy resze modositja a telepulesszerkezeti tervben megallapitott terulet-felhasznalast, 
ezert elozetesen modositani kell a telepulesszerkezeti tervet is. 

Az £tv. 12. § (4) bekezdese es az OTEK 4. § (4) bekezdese ertelmeben a szabalyozasi terv jovahagyando 
munkareszeit, magassagi adatokat is tartalmazo, az illetekes foldhivatal altal hitelesitett, zaradekolt 
foldmeresi alapterkep felhasznalasaval kell kesziteni. A szabalyozasi terven fel kell tuntetni, hogy „Keszult az 
allami alapadatok felhasznalasaval". 

Tisztelt Polgarmester Ur! 
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•\o reszerol nyilatkozattal kerjuk igazolni, hogy a fent emlitett jogszabalyokat betartotta. A 
terveken fel kell tuntetni a kOzremukodo tervezok jogosultsagat igazolo nevjegyzeki szamot, valamint az 
altaluk keszitett munkareszeket alairasukkal kell ellatni. 

Felhivjuk a tervezo figyelmet az OTEK II.-III. fejezeteben meghatarozott kovetelmenyek betartasara. 
Amennyiben a terv keszitesekor az OTEK-ban meghatarozott hatarerteknel megengedobb ertekeket 
kivannak alkalmazni, azt kulon kerelemben kell osszefoglalni oly modon, hogy az eltero megoldas 
engedelyezesere iranyulo kerelem abbol teljes koruen elbiralhato legyen. Az elteres felteteleit az OTEK 111. 
§-a tartalmazza. 

A velemenyezesi eljaras 

A telepulesrendezesi tervek jogszeruseget es szakmai megalapozottsagat jogszabaly altal kotelezdve tett 
velemenyezesi eljaras biztosltja. (£tv. 9. §), amelyeket a telepulesrendezesi eszkozok valtoztatasa eseten is 
alkalmazni kell. 

A szakmai velemenyezesi eljaras a kovetkezo fontosabb szakaszokb6l all: 
- F_tv. 9. § (2 ) bekezdes b) pont: elozetes velemenyezes, az OTEK 3. szamu mellekleteben 

felsorolt erdekelt allamigazgatasi szervek bevonasaval; 
- Etv. 9. § (3) bekezdes: reszletes szakmai velemenyezes -kozbenso velemeny-, az elozo pontban 

megnevezettek bevonasaval; 
- Etv. 9. § (4) bekezdes: az elter6 velemenyek egyeztetese a polgarmester altal osszehivott targyalas 

soran, valamennyi velemenyezo bevonasaval; 
- Etv. 9.§ (6) bekezdes: az elkeszult terv j6vahagyas elotti zaro velemenye az allami foepitesztol 
- Etv. 9.§ (8) bekezdes: a jovahagyott telepules rendezesi eszkozok megkuldese a jogszabalyban meg 

nevezett szervezeteknek. 

A velemenyezesi eljarasban erdekelt allamigazgatasi szervek (OTEK 3. sz. melleklet) jogszabalyon alapulo 
eszreveteleit a tervezes soran figyelembe kell venni. Az eltero velemenyek tisztazasa erdekeben a 
polgarmestemek egyezteto targyalast kell tartania. Kerjuk az eltero velemenyeket egyetertessel lezarni, mert 
irodank nem biralhatja felul mas allamigazgatasi szerv jogszeru szakmai velemenyet es a jogszerii 
eszrevetelek rendezetlensege eseten irodank nem javasolhatja a tervek jovahagyasat, illetve a jogszaballyal 
ellentetes allapotra fel kell hivni az Onkormanyzati kepviselo-testulet figyelmet. 

Felhivjuk a figyelmet, hogy irodank adja ki a jovahagyashoz szukseges szakmai velemenyt az egyeztetesi 
kor lezarultat kOvetoen elkeszult, veglegesltett dokumentaciorol. Ehhez kerjuk megkuldeni a velemenyezok 
eszreveteleit es az azokra adott tervezoi valaszokat, tovabba a polgarmester nyilatkozatat arrol, hogy az Etv. 
altal kotelezove tett velemenyezesi eljarast lefolytatta, valamint melyek azok az erdekelt allamigazgatasi 
szervek, melyek az E_tv. 9. § (5) bekezdese alapjan kifogast nem emelo velemenyezonek tekinthetok. 

A telepulesrendezesi eszkozok m6dositasanak velemenyezesi eliarasaban reszt kivanunk venni. 

Kerjuk, hogy a megkuldendo dokumentaci6t papiralapu adathordozon, eredeti meretaranyban 
sziveskedjenek rendelkezesunkre bocsatani, hogy reszletes kiertekelessel segithessuk az onkormanyzat 
jogalkoto munkajat. 

Felhivjuk a figyelmet, hogy az Etv. 9. § (2) a. es b. pontjainak teljesulesere tekintettel az erintett 
allampolgarok, szervezetek, erdekkepviseleti szervek velemenynyilvanitasi lehetoseget a tervezes 
meginditasat6l folyamatosan biztositani kell. A kapott eszrevetelek, javaslatok figyelembe vetelet a 
velemenyezesre megkuldendo dokumentacioban ismertetni sziveskedjenek. 

Kerjuk, hogy a terv velemenyezesebe a 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet ertelmeben az illetekes 
epitesugyi igazgatasi ugyekben eljaro hatosagot is - mint kesobbi jogalkalmazot - vonjak be. 
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A bemutatott valtoztatasi szandekokrol 

Az 1. szamu modositast, mely szerint a 0194/1 hrsz-u ingatlant erinto atsorolas, mely szerint a terulet a 
BTSZ M-1 jelu ovezetebol a BTSZ M-2 jelu ovezetebe kerulne at nem tamogatjuk, mert ezzel az M-1 jelu 
terulet „folytonossaga" megszakadna es ellentetes az Etv. 12.§ (1) bek., valamint 13.§ (5) bekezdeseben 
foglaltakkal. 

A 2. szamu modositas zOldteruletet erint, mely ellentetes lenne a BTSZ 6§-aban foglaltakkal, ezert a 
valtoztatassal szemben kifogast kell emelnunk. 

A 3. szamu modositas muemleki kornyezetet erinto ut kialakitas, iranyadonak tartjuk az illetekes 
allamigazgatasi szerv szakmai velemenyet. 

A 4. es 5. szamu modositas egy-egy telek ovezetvaltasat keszitene elo, mely legalabb telektombre 
kiterjesztett tervezesi teruletre dolgozando ki. Reszletes szakmai velemenyt ennek ismereteben adunk. 

A 6. szamu modositas Kisdorgicsei buszmegallo szabalyozasi szelessegenek biztositasa, mely esetben a 
kozlekedesi hatosag szakmai allaspontjat tartjuk iranyadonak. 

A 7. szamu modositast kerjuk pontosabban megfogalmazni, mert jelen esetben a megkuldott leirasbol nem 
tisztazhato, hogy sor kerulne-e uj beepitesre szant terulet kijelolesre. 

A 9. szamu m6dositas utmegszuntetest jelolne, mely esetben a kozlekedesi hatosag szakmai allaspontjat 
tartjuk iranyadbnak. 

A 10. szamu modositas erdoterulet kismerteku noveleset jeloli, kifogast nem emelunk. 

A 11. szamu modositas az elmult evben muemleki vedettseget elnyert 1652 hrsz-u ingatlan vedettsegi 
jeloleset es a muemleki kornyezet feltunteteset jelenti, a szuksegszeru valtoztatassal elviekben egyetertunk. 

Elozetes szakmai velemenyunket az Etv. 9. § (2) bekezdes c) pontja alapjan adtuk meg. 

K6rjuk, tov£bbi megkeres6sukben ugyiratsz&munkat 6s ugyintezonket sziveskedjenek meghivatkozni, 
leveleiket, kuldeme'nyeiket szekhelyunk cimere: 7400 Kaposvar, Csokonai u. 3. kerjuk kiildeni. 

Kaposvar. 2012. december 3. 

Tisztelettel: 

Kapjak: 
1. cimzett 
2. irattar 
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Targy: Dorgicse telepulesrendezesi eszkozeinek modositasa - elozetes velemeny 

Tisztelt Polgarmester Ur! 

Az epitett kornyezet alakitdsdrol es vedelmerol szolo 1997. evi LXXVIII . torveny (tovabbiakban: Etv.) 
9. § (2) bekezdese, valamint az orszdgos telepulesrendezesi es epitesi kovetelmenyekrol szolo 253/1997. 
(XII.20.) Kormanyrendelet (tovabbiakban: OTEK) 3. szamu melleklete alapjan targyi tigyben az alabbi 
komyezetvedelmi, taj- es termeszetvedelmi, viziigyi szempontu elozetes velemenyt adjuk: 

Altalanossagban, a dokumentacio elkeszitesehez a Feliigyeloseg honlapjan, az Ugyfelinformdcio/Tdjekoztato 
egyes hatdsdgi eljdrdsokrol rovatban megtalalhato komyezetvedelmi, termeszetvedelmi es viziigyi targyu 
jogszabalyok attanulmanyozasara es alkalmazasara - kiilonosen az alabbiakra - hivjuk fel a figyelmet. 

Az Onkormanyzat jelen modositasi szandeka a megktildott elozetes velemenyezesi iratanyag alapjan az 
alabbiakra terjed ki: 

1. 0194/1 helvraizi szamu ingatlan (jelenlegi Mc-sz616kataszter I . osztalya szerinti altalanos mezogazdasggi 
ovezet) teriiletebol 3000 m 2 atsorolasa Mkc (szolokataszter I . osztalya szerinti kertes mezogazdasagi 
terulet) ovezetbe, gazdalkodashoz szukseges epiilet elhelyezhetosege celjabol. 

Tajekoztatjuk, hogy az erintett ingatlan orszagos jelentosegii vedett termeszeti teruletet, Natura 2000 
teriiletet nem erint, okologiai halozat ovezetenek nem resze. A Balaton Kiemelt Udulokdrzet 
Teruletrendezesi Tervenek elfogaddsdrol es a Balatoni Teruletrendezesi Szabdlyzat megdllapitdsdrol 
szolo 2000. evi CXII. torvenyben (tovabbiakban: Btv.) meghatarozott ovezetek koziil a tersegi 
jelentosegii tajkepvedelmi terulet (T- l ) , torteneti telepiilesi terulet (T-2), felszini szennyezesre 
fokozottan erzekeny terulet (SZ-1)^ szolo termohelyi kataszteri terulet (C-l)Taltalanos mezogazdasagi 
terulet (M-1) ovezetekbe tartozik. 4 ; - ,lJb<L-K^ 

2. 321/3-322 helyrajzi szamu ingatlanok kozotti telek- es ovezethatar (Z-kp es Lf-3) kis mertekben 
megvaltozna (kozteriiletre merolegesen alakitanak ki), mely a telkek hasznalhatosagat segitene elo. 
A terulet orszagos jelentosegii vedett termeszeti terulet, a Balaton-felvideki Nemzeti Park resze a 
Balaton-felvideki Nemzeti Park letesiteserol szolo 31/1997. (IX.23.) KTM rendelet alapjan. 

3. 545 helvraizi szamu belteruleti ingatlan megkozelitesenek biztositasa. Az ingatlant feltaro utat az 524 
hrsz ut meghosszabbitasaval, a 0266/1 hrsz ingatlan teruleten alakitanak ki. A bel- es kiilteriilet es az 
erintett ovezetek aranyanak megtartasa erdekeben az 545 hrsz-u ingatlan egy reszenek a 0266/1 hrsz-hez 
csatolasa tervezett. A modositassal erintett ingatlanok a Balaton-felvideki Nemzeti Park reszei. 

4. 0109/2 helvraizi szamu ingatlan (jelenleg belteruleti kertes mezogazdasagi terulet) atsorolasa 
Mb-2 ovezetbe, lakhatasi celt is szolgalo gazdalkodo epiilet elhelyezese celjabol. Az ingatlan nemzeti 
parki terulet, a Btv. ovezetei koziil a T-2, SZ-1, U-L es okologiai pufferterulet (0-3) ovezet erinti. 
A 0109/2 hrsz.-hez csatolando 031/30 hrsz. jelenleg nem resze a Balaton-felvideki Nemzeti Parknak. 

Kdrjtik, hogy vdlaszukban liivatkozzanuk az iktatdsz/nnunkra! 
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