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Nyagygyimót község, telepüIésrendezési terv készítésére vonatkozó megke
resésükre válaszolva tájékoztat juk, hogyatervdokumentáció véleményezé
sében az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló, többször módo
sított 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. §-ában foglaltak
szerint veszünk részt.

Az Étv. 9.§ (2) b) pontja értelmében elozetes állásfoglalásunkat az alábbi
akban adjuk meg:

A településrendezési feladat az Étv. 7. § (3)-ban meghatározott település
rendezési eszközökkel végezheto, figyelemmel a rendezési tervet megala
pozó - a tervezési munkát megelozoen önkormányzati határozattal jóváha
gyott - településfejlesztési koncepcióra és a rendezési tervfajták egy
másra épülésére (szerkezeti-, szabályozási terv, helyi építési szabályzat),
valamint a képviselotestület rendezési tervfajtánként való jóváhagyási tevé
kenységére. Ennek megfeleloen külön-külön dokumentációba kell szerkesz
teni a határozattal megállapítandó településszerkezeti tervet, a rendelettel
megállapítandó szabályozási tervet és helyi építési szabályzatot, illetve a
jóváhagyásra nem kerülo, de kötelezo alátámasztó munkarészeket.

A településrendezési terv készítésével kapcsolatos szakmai szabályokat az
Étv. 10.-13. §-a, valamint a 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (OTÉK) 2.
4. §-a rögzíti. Ez utóbbiból kiemeljük a 3. § (3)-ban részletezett kötelezo
alátámasztó munkarészeket, melyek a szükséges mértéku - a rendezési
feladat bonyolultságával arányos mélységu - kidolgozottságban, de mara
déktalanul a rendezési terv részét kell, hogy képezzék.

8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Tel.: 88/406-313, 88/423-357, Fax: 88/442-403 E-mail: tfi.veszprem@vnet.hu
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A tervezési munkát az 50/2000. (VII. 11.) FVM rendeletben meghatározott
tervezoi jogosultsággal rendelkezo tervezo végezheti. A tervdokumentáci
ón fel kell tüntetni a tervezo nevét, címét, jogosultságát.

A 40/1999. (IV.23.) FVM rendelet alapján az egész településre készülo ren
dezési terveket - jelen esetben is - a tervezonek munkaközi állapotban - a
véglegesítés elott - a Területi Tervtanácson be kell mutatnia.

Az ország és a térség kiegyensúlyozott területi fejlodésének biztosítása ér
dekében a településrendezési terv készítése során figyelembe kell venni a
magasabb rendu tervek (a 2003. évi XXVI. törvénnyel jóváhagyott Orszá
gos Területrendezési) településre vonatkozó részeit, ezt fontosnak tartjuk
kiemelten kezelni és dokumentálni a tervben.

A pápai kistérségben több település most készítteti településrendezési ter
vét. Tekintettel a közös földrajzi-gazdasági adottságokra, a településfejlesz
tési célok hasonlóságára, javasoljuk az ebben rejlo elonyök miatt megfon
tolni a településrendezési terveknek a szomszédos településsel, település
csoporttal való együttes elkészítését, amelyre az Étv. 15. §-a lehetoséget is
biztosít.

A tervdokumentáció - törvényben eloírt - érdemi szakmai véleményezési
munkájához, az eloírásoknak megfeleloen hitelesített (OTÉK 4. § (4)) - a
jellemzo vízszintes, magassági és egyéb adatokat is feltünteto (Étv. 12. §
(4)) - alaptérképen kidolgozott, eredeti méretarányú (másolási technikával
nem kicsinyített) terveket kérünk lrodánkhoz benyújtani.

Az Étv. 9. § (8) alapján az elfogadott helyi építési szabályzatot, valamint a
jóváhagyott településrendezési terveket, vagy azok vonatkozó részét, illeto
leg kivonatát a polgármesternek meg kell küldenie lrodánknak, a vélemé
nyezésében résztvetteknek és a 181/1999. (XII. 13.) Korm. rendeletben, il
letve az 5/2000. (II. 11.) FVM rendeletben meghatározottak szerint az or
szágos hatásköru Dokumentációs Központnak.

A rendezési tervek egyeztetésének, véleményezésének, jóváhagyásának
rendjét az Étv. 9. §-a szabályozza.

Veszprém, 2003. augusztus 14.
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Tisztelt Cím!

Az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. §.
(2) b) bekezdésének megfeleloen fenti targyban a következo környezetvédelmi
szakvéleményt adjuk:

Általánosságban felhívjuk a figyelmét arra, hogyakészülo rendezési terveknek
összhangban kell lenni a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIlL törvény 46. §. (1) bekezdés b.) pontja alapján készített települési környezetvédelmi
programmal, továbbá az érvényes egyéb jogszabályokkal.

Javasoljuk, hogya rendezési terv tartalmazzon részletes, a környezet minden elemére
kiterjedo környezetvédelmi fejezetet is.

A község településrendezési tervének elkészítése folyamán a csatolt melléklet szerinti
környezetvédelmi tárgyú jogszabályok áttanulmányozására hívjuk fel a figyelmet.

A kész tervek egyeztetési eljárásában az 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (3) bek.
eloírásainak megfeleloen kívánunk részt venni.

Székesfehérvár, 2003. augusztus t~ .~
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Az ÁNrsz Pápa Városi Intézetéhez benyújtott településrendezési tervvel kapcsolatban az
alábbi szakhatósági véleményt adom:
A l1azekas és Társa Bt. által készített új településrendezési terv áltaiánosságokat tartalmaz,
ezért jelen formájában érdemben közegészségügyi szempontból véleményezni nem áll
módomban.

A benyújtott dokumentum nem foglalkozik a védo sávo kkal, kis és nagyüzemi állattartással,
annak ellenére, hogy a községek általános jellemzoje a mezogazdasági tevékenység, ami a
helyi környezetet befolyásolhatja, adott esetben kedvezotlenül. /trágya, trágyalé, állati hullák
stb./ ~
A részletes településrendezési terv további véleményezési eljárásában intézetünk részt kiván
venni.

Pápa, 2003. augusztus 14.

ÁNTSZ Városi Intézete

Pépa
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Értesítem, hogyatelepülésrendezési tervhez az 1999. évi CXV. törvénnyel módosí
tott 1997. évi LXXVIII. törvény 9.§. 2. bekezdése b. pontja, valamint az 1999. évi
LXXIV. törvény 29.§.-a, a 48/1999. (XII. 15.) BM. rendelet 11.§. k. pontja alapján az
alábbi elozetes katasztrófa védelmi (tuzvédelmi szakvélemény) szakvéleményt adom:

A tervezés során az építési jogszabályok, kötelezo nemzeti szabványok vonatkozó
tuzvédelmi eloírásain túlmenoen vegyék figyelembe, értelemszeruen alkalmazzák a
35/1996. (XII. 29.) BM. rendelettel kiadott Országos Tuzvédelmi Szabályzat
eloírásait, ezek közül az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

1. A tuzoltóság vonulása és muködése céljára az építményekhez olyan utat, illetoleg
területet kell biztosítani, amely alkalmas tuzoltógépjármuvek nem rendszeres köz
lekedésre és muködésre. (22. §. 1.)

2. Az utak szélességének tervezésekor vegyék figyelembe, hogy tuzcsapról a tuzoltó
gépjármuvek részére úgy kell felállítási helyet biztosítani, hogy azok mellett leg
alább egynyomsávú közlekedési út szabadon maradjon. (49. §. 8.)

3. Tuzoltás céljára a telektömb mértékadó tuzszakasza függvényében a jogszabály
ban eloírt oltóvíz intenzitást kell biztosítani. (46. §. 1, 2, 3, 5.) A mértékadó tuz
szakasz: szabadtéren vagy a település létesítményeiben a legtöbb oltóvizet igénylo
tuzszakasz alapterülete. (2. §. 3/1.)

4. Az eloírt oltóvízintenzitás, továbbá a létesítmények tuzveszélyességi osztályától
függo kifolyási nyomásigény (48. §.) valamint a közmurendszer kialakítását fi
gyelembe véve kell a vízvezeték-hálózat belso átmérojét méretezni. Egyirányú
táplálás esetén a vezeték legalább NA 100. Körvezeték esetén pedig legalább NA
80 legyen (47. §. 1.). Lehetoség szerint a vízvezeték-hálózat körkörösen legyen
kialakítva.
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5. A vízvezeték-hálózatot úgy kell méretezni, hogy a településen a kommunális átla
gos létesítményben pedig a technológiai víz mellett a meghatározott
oltóvízmennyiséget egyidejuleg biztosítsa. (46. §. 8.)

6. A település, illetve létesítmény létesítése, bovítése esetén az oltóvizet az egyes
szakaszok használatba vételévei egyidejuleg kell biztosítani. (46. §. 9.)

7. A településen, létesítményben az oltóvizet, vezetékes vízellátás esetén fóldfeletti
tuzcsapokkal kell biztosítani. (49. §.). A fenti eloírás csak a szabályzat hatályba
lépése óta tervezett, kivitelezett vízvezeték-hálózatra vonatkozik, illetve 1000 fo
nél kevesebb állandó lakosú településen a 47. §. 2. bekezdés ének eloírásai alkal
mazhatók.

8. A tuzcsapokat a védendo építménytol (pl.: lakóépülettol) megközelítési útvonal
mentén 100 m-nél távolabb és egymáshoz 5 m-nél közelebb elhelyezni nem sza
bad.( 49. §. 5)

9. A tuzcsapok tervezett telepítési helyét a területileg illetékes hivatásos önkor
mányzati tuzoltósággal egyeztetni kell.( 49. §. 3.)

10.A vízszerzési helyet úgy kell kialakítani, hogya tuzoltógépjánnuvel mindenkor
megközelítheto legyen, az oltóvíz akadálytalanul kiveheto legyen.( 46. §. 11.)

Kérem, hogya tuz elleni védekezésrol szóló 1996. évi XXXI. törvény 21. §.-a alap
ján a felelos tervezo a tervhez készítes sen tuzvédelmi tervfejezetet, mely tartalmazza
a szükségszeruen számítással igazoltak, tényszeru felsorolásában elsosorban
tuzivízellátásra vonatkozóan a jelenlegi állapotot továbbá a vonatkozó tuzvédelmi
követelményeket és eloírásokat.

Tájékoztatom, hogy az Országos Tuzvédelmi Szabályzat fentiekben felsorolt eloírá
sai közül a 47. §. 2. 49. §. 2, 3. bekezdés ének eloírásai alól a BM Országos Katasztró
favédelmi Foigazgatóság, a többi hivatkozott eloírás alól a területileg illetékes Hiva
tásos Önkormányzati Tuzoltóparancsnokságok szakhatósági állásfoglalásától függo en
a település önkormányzatának jegyzoje az eltérést engedélyezo tuzvédelmi hatóság.

Kérem, hogy a szabályozási terv kidolgozása során az Építési törvény 9. §. 2. b. és a
9. §. 3. eloírásai alapján a pápai Hivatásos Önkormányzati Tuzoltóparancsnokságot,
mint tárgyügyben illetékes települési önkormányzati szervet vonják be a szakvélemé
nyezési eljárásba.

Veszprém, 2003. augusztus 11.
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A hivatkozott számú átiratával megküldött Településfejlesztési Koncepció alapján a rendezési
terv készítéssel kapcsolatban elozetes szakági véleményemet az alábbiak szerint adom meg.

A közlekedési szakági munkarész kidolgozását a 3/1998. (II. ll.) KHVM rendeletben eloírt,
mérnök kamarai tagsággal rendelkezo "A" kategóriás közlekedési szaktervezo készítheti, aki
a közlekedési szakhatóság felé a testületi jóváhagyást megelozoen köteles tervezoi
jogosultságát igazolni.

1. Az új telkek kialakításánál elengedhetetlen feltétel, hogy csak olyan terület
felhasználást tervezzenek, melynek a késobbi zavartalan közlekedési kiszolgálása
biztosítható, azaz az utak alkalmasak legyenek tuzoltó-gépjármuvek és a
kommunális hulladékgyujtés jármuveinek közlekedésére is.

2. Saroktelkeknél az 5,00 - 5,00 m-es lesarkításokat a szabadlátás és fordulási sugarak
biztosítása céljából el kell végezni. Az álló forgalom ingatlanon való elhelyezését
biztosítani kell.

A már meglévo intézményi, kereskedelmi és szolgáltató egységek várakozóhely
szükségletét is saját ingatlanon kell biztosítani, azonban ha ez nem lehetséges, akkor
közparkolókat kell kialakítani. Az utak és közparkolók kialakításával kapcsolatban
kívánatosnak tartom a környezetvédelmi szakhatóság állásfoglalásának beszerzését,
így a késobbiekben a kivitelezés során nem adódhatnak elo a megvalósítást gátló
többlet szakhatósági eloírások.

3. A távlati terület-elhasználást és az ahhoz szükséges parkolóhely szükségletet össze
kell hangolni. Célszeru az önkormányzatnak parkolási rendeletet alkotni a jövore
nézve, amennyiben több szolgáltatást kíván "bevinni" a településre.

4. A tervezési területen lévo utakat a 253/1997. (XI1.20.) sz. Korm. rendelet 26. §-a
alapján osztályba kell sorolni. A közutak elhelyezése céljára - más jogszabályi
eloírás, illetoleg elfogadott helyi építési szabályzat és szabályozási terv hiányában 
legalább az OTÉK 26. §-a alapján eloírt szélességu területet kell biztosítani. A
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keresztszelvényt úgy kell megtervezni, hogy a még hiányzó közmuvezetékeket
lehetoleg a jármuforgalmi területen kívül kell elhelyezni. A minta
keresztszelvény eken ezek helyét is ábrázolni kell (a szabályozási terv készítése során
meg kell határozni a szabályozási szélességét, melyet a közlekedési tervlapon fel
kell tüntetni).

5. Az új utak nyomvonalát kérem az ÚT 2-1.201. Muszaki Eloírás figyelembe
vételévei kijelölni úgy, hogy a minimális körívsugarak kialakíthatóak legyenek. Az
utak jellemzo keresztszelvényi kialakítását gyujtoútig bezárólag meg kell oldani
(forgalmi sávok száma, parkolás, járda, kerékpáros-közlekedés, tömegközlekedés
pályája) a nagy távlati közlekedési igények alapján történo méretezésseI.

6. Az ÚT 2-1.201:2001. számú Útügyi muszaki eloírás 1.4. pontja értelmében
külterületen a foút tengelyétol számított 100 méteren belül, egyéb külterületi utak
tengelyétol 50 méteren belüli területet nem szabad belterületbe vonni annak
érdekében, hogy az út külterületi jellegét biztosítani lehessen. A belterü1etbe
vonások esetén kérem ezt figyelembe venni. A foút védoterü1etét mind belterületi,
mind külterületi részen ábrázolni kell.

7. Aszintbeli csomópontoknál a rálátási háromszöget biztosítani kell.

8. Amennyiben a tervezés során országos utat érintenek, úgy kérem a Veszprém
Megyei Állami Közútkezelo Kht. (8200 Veszprém Mártírok u. 1.) bevonását is az
egyeztetés során.

9. A kerékpárút nyomvonalát már most ajánlatos úgy kialakítani, hogy minél kevesebb
kisajátítással, közmukeresztezéssei jáJjon.

A tervkészítés stádiumában, amennyiben szükségesnek ítélik a fentieken túli részletesebb
állásfoglalás kifejtését, úgy elozetes idopont egyeztetés mellett tervegyeztetés céljára
lehetoséget biztosítok.

Kérem fenti elozetes szakhatósági állásfoglalásom szíves tudomásul vételét, egyúttal
nyilatkozom, hogy a kész tervek véleményezési eljárásban részt kívánok venni.

Ves z p r é m, 2003. augusztus 13.

~~

osztál yvezeto

Yálaszukban kérjük szíveskedjenek iktatószámunkra hivatkozni!



KDT VIZIG
Veszprémi Szakaszmérnöksége

Szám: 1897-2/2003.

Eloadó: Réthalmi/Szné

Dátum: Veszprém, 2003. november 20 .

Veszprém Arany J. u. 23.

Tárgy: Nagygyimót település
rendezési terv, elozetes
vélemény.

.'\a~~·imót-Adá.szteH:1 Községek Körj,,~"Zösége 1.

Polgármesteri Hivatal

8551. Nagygyimót
Rákóczi u. 2.

Érkezett:

Sl.ám:

r :\Icllcklct:

)JJOj. (t . .lk.

J!!f5 .- ~ I~!),

Nagygyimót község településrendezési tervének a készítéséhez az alábbi elozetes véleményt
adjuk.

A község területe közcélú ivóvízbázis védoterületét nem érinti, vízbázis védelmi szempontból
nem esik korlátozás alá.

A településen a közüzemi ivóvízhálózat kiépült, azt a módosított 20.190/1997. sz. vízjogi
üzemeltetési engedély alapján a Pápai Vízmu Rt üzemelteti. A szennyvízcsatorna hálózat még
nem épÜlt ki, de a megvalósításhoz szükséges vízjogi létesítési engedéllyel az Önkormányzat
rendelkezik.

A területfejlesztéseknél kérjük figyelembe velmi a víziközmuvek fejlesztését, valamint a
253/1997.(XII.20.) Kormányrendelet 1.sz.függelékében meghatározott védotávolságokat.

Nagygyimót belterületét D-É-i irányban átszeli a Gyimóti-Séd nevu vízfolyás, melynek
kezeloje a társulati nyilvántartás szerint a Pápakörnyéki Vízitársulat.

A vízfolyásról a nyilvántartásunkban felújításra, rendezésre vonatkozóan vízjogi engedélyt
nem találtunk, így a meder vízszállító képességére vonatkozóan adatunk nincs. Az elmúlt 20
évben elöntés miatti panasz a Vízügyi Igazgatóságra nem érkezett. A késobbiek során esetleg
szükségessé váló felújítás, mederfenntartás miatt a vízfolyás mellett 6,0 m széles parti sávot a
46/1999.(111.18.) Kormányrendelet alapján szabadon kell hagyni.

A vízfolyást és a község területén esetleg meglévo egyéb vízelvezeto árkokat vízgazdálkodási
területként a rendezési tervben kérjük feltüntetni.

Kapják:
CD Címzett
. 2. KDT VIZIG B/2 (Szabóné)

3. KDT VIZIG B/3 (Virág 1.)
4. It.

Tel.: 88/420-701, 423-701, Fax:88/420-701 LevélCím: 8201 VESZPRÉM Pf. 59. MNB 1002900801712041



MAGYAR GEOLÓGIAI SZOLGÁLAT

Közép-dunántúli Teriileti Hivatal

8201 Veszprém, Váru. 31. [8J 8201 Veszprém, Pf. 182
ir (88) 591011 ilii (88) 428 701 E-posta: mgsz@vnet.hu

Nagygyimót Községi Önkormányzat
8551 Nagygyimót Rákóczi F. u. 2.

iktatószám: 535/2/2003
hivatkozási szám: 160-4/2003

tárgy: elozetes szakhatósági állásfoglalás Nagygyimót
településrendezési terv készítéséhez
ügyintézo: Horváth Attila

Levelükben tájékoztatást kértek a tárggyal kapcsolatos elvárásainkról. A településrendezési
tervekben különbözo témaköröket véleményezünk, melyek az adott esetben a következok:

Építésföldtani adottságok (alapozásra kedvezotlen altalajok, magas talajvízállású területek,
stb).

Környezetföldtani viszonyok (szennyezodésre földtanilag érzékeny területek, esetleges
vÍzbázis veszélyeztettsége, szennyezoforrások helyzete, környezeti kockázata az adott földtani
közegben, vagy helykijelölésének földtani szempontjai).

Felszínmozgásos területek (roskadásra hajlamos talajok, pl.: lösz».

Ásványi nyersanyagok elofordulása.

A telepüIésrendezés ellen -kifogásunk nincs, elozetes szakhatósági hozzájárulásunkat
megadj uk.

Az állásfoglalásunkat 253/1997. (XII. 20), Korm. rendelet 3. sz. mellékelt 7. pont, a,
132/1993. (IX. 29.) kormo rendelet alapján adtuk ki.

Veszprém, 2003. augusztus 8.

! ~'ag)gyimót-Adásztevel KÖ7.<kgckKiirjeg)'ZÓsége 1.I

Érkezett: .t OO!; VJ 11'5
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KUL TURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIV AT AL
KESZTHELYI REGIONÁLIS IRODA

8360 Keszthely, Balaton u. 17.
Levélcím: 8361 Keszthely, Pf.: 288.

Telefon:83/511-540, Fax:83/317-683

Nagygyimót Község Önkormányzata
Hársvölgyi Mária polgármester részére

ÉrkUttt:

Üi.sz.: 61847/2003.
Üi.:Máthé- Holcsek- Farkas

Tárgy: Nagygyimót TRT
elozetes vélemény
Hivsz: 160-4/2003
Melléklet: MRT 4. kötet és

annak kiegészítése vonatkozó
részei

8551 Na2Y2yimót
Rákóczi F. u. 2.

Tisztelt Polgármester Asszony!

r-
oI
: S:cim:

I .\fclléklet:

dtl- Ji /,flu?/---
Eloadó: -ft ~I J Pú

__ 1

A fenti tárgyú tájékoztatásra hivatkozva az alábbiakat kérem figyelembe venni:

A kulturális örökség védelmérol a 2001. évi LXIV. tv. rendelkezik, melynek eloírásait a tervezésnél
alkalmazni kell.

A fenti tv. 66. §. /2/ bekezdése szerint a települések fejlesztési, rendezési, szabályozási tervei hez
örökségvédelmi hatástanulmány készítése kötelezo. A hatástanulmány részét kell, hogy képezze a
kulturális örökség vizsgálata, a tervezett változtatások leírása és a változtatások hatásainak elemzése a
kulturális örökségre vonatkozóan.

Felhívom figyelmét, hogy az örökségvédelmi hatástanulmány készítésének feltételeirol és tartalmi
követelményeirol a 4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet ad tájékoztatást.

Rendkívül fontos az ismert és várható ("régészeti érdekli terÜlet '') régészeti lelohelyek pontos
körüJhatárolása a rendezési tervben, ugyanis tapasztalataink alapján ezek léte gyakran befolyásolhatja
a beruházások megvalósíthatóságát.
A tervezést elosegítendo mellékelem a Magyarország Régészeti Topográfiájában szereplo régészeti
lelohelyek leírását.
A lelohelyek tekintetében a közölt adatok csak tájékoztató jellegüek! A lelohelyek jellegének,
valamint a tervezett beruházások és a várható beépítések területének vizsgálata, továbbá a lelohelyek
kezelési lehetoségeinek felvázolása az örökségvédelmi hatástanulmány feladata.
A vizsgálatokban és a szabályozásban jelölni kell a müemléki környezetet, melynek kijelölési
módjáról a törvény 40. §-a rendelkezik.
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Egvedileg védett muemlékek listáia:

5080 Pápai u. 35. hrsz: 145 Lakóház és ref.

imaház, volt
vendégfogadó

Kérjük a müemléki környezet egyeztetéséhez szükséges belterületi térképrészleteket elözetesen
megküldeni. A müemlék környezete és a régészeti lelöhelyek terv lapokon történö ábrázolása mellett
szükséges a szabályozásban a helyrajzi számok felsorolása is.

Felhívom a figyelmét az építészeti örökség helyi védelmére, melynek szabályairól a 66/1999. (VIlI.
13.) FVM rendelet szól. A kulturális örökség részét képezö telepüIésszerkezet, településkép és az
egyedi értékek hagyományának védelmét a tervezés során biztosítani kell.

A terv további egyeztetési folyamatában részt kívánunk venni. Kérjük a véleményezési
dokumentáció megküldését.

Keszthely, 2003. augusztus 12.



Veszprém Megyei Földhivatal
8200. Veszprém, Vörösmarty tér 9.
Tel.: 88/404-439 Fax.: 88/421-098

Ügyiratszám: 10.154/2/2003
Ügyintézo: dr. Gabnainé

Tárgy: Nagygyimót község
településrendezési terve.

.. ..·P._

i :'\ag)g)'imót-Ad;ísztC\'el Közsé?,,·I
I • lJ! Erkezctt: ""v'OO~ .I!

Nagygyimót Község Önkormányzata

8551. Naf!Vf!vimót.
Rákóczi F. u. 2.

Tisztelt Cím!

, Szám:

Ytelléklet:

ot.

/6'0 - J ) J-fJV ~_: _

EHh1di1: J!J~1ft
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A készülö településrendezési tervvel kapcsolatosan földvédelmi szempontból az
alábbiakra hívom fel szívesfigyelmüket.
Az 1994. évi LV. törvény 36. § (4) bekezdése szerint szolot és gyümölcsöst a
muvelési ágának megfelelo termeléssei kell hasznosítani. A 44. §(l) bekezdése
szerint termöföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak
kivételesen, elsosorban a gyengébb minoségu termoföld igénybevételévellehet
felhasználni. A (2) bekezdés szerint a szolot a gyümölcsöst, az öntözésre
berendezett meliorált területet, valamint az átlagosnál jobb minoségu
termoföldet csak különösen indokolt esetben - helyhez kötött beruházás
céljára -lehet igénybe venni.
A hivatkozott törvény 52. §(1) bekezdése szerint a más célú hasznosítás esetén
egyszeri földvédelmi járulékot kell }7zetni és az engedélyt a beruházás
megkezdése elott a területileg illetékes körzeti földhivataltói kell kérni.
A jóváhagyásra megküldendo munkarészeket kérjük olyan aktualizált
térképanyaggal felszerelni, melyen a helyrajzi számok jól olvashatók, mert
csak annak alapján tudunk a készülo tervvel kapcsolatosan szakvéleményt
adni.
A tervkészítés továbbifázisaiban is részt kívánunk venni.

Veszprém, 2003. augusztus 11.
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ALLAMIERDESZETISZOLGALAT

VESZPRÉMI IGAZGATÓSÁGA
8200 Veszprém, S7.ent:l-Iar:;t park 2.
VTelefon: 88/~28-111, 88/576-000

Fax: 88/576-002

lBJLc •.•:lcím: 8201 Vl~zprém, Pf.: 122.
E-mail: aesnen.<!.setlnct.hu

Ügyiratszám: 2238/2003

Ügyintézonk: Sándor Dezso
Ügyintézoj ük:

Nagygyimót
Önkormányzat Polgármestere

Na!!V!!Vimót
Rákóczi F. u. 2.
8551

Tisztelt Polgármester Asszony!

'::rkezctt: MO!;. Og . V:).

·~7.ám: 7GJ -J

Tárgy: Nagygyimót község településrendezési
terv elokészítése

Melléklet:
Hivatkozási szám: 160-4/2003

Megkeresésükno ?ozaiáhbi véleményekkei és aüatoK,i{aitudjuk a rendezési ter"\'eikészüiéséc segíteni:

1. A községükben az erdöteriiletek nagysága 326,5 ha, amibol 71,9 ha védelmi-, 230,7 ha gazdasági
rendeltetésu, 23,9 ha egyéb részlet (tisztás, nyiladék).

2. Az erdoterületek 5 %-a rendezetlen tulajdoni viszonyú, 95 %-án magán erdogazdálkodás folyik.
3. A fafajösszetétel az alábbi: tölgyes 6,4%, cser 1,6%, akác 40,6%, keménylombos 7,4%. nyár

34,8%, lágylombos 7,9%, fenyo 1,3%.
4. Az erdofelújitásoknál és leendo erdotelepítéseknél elonyben kell részesíteni az oshonos fafajokat,

tölgyet, csert, szilt, korist, hársakat, égert, hazai nyarakat.
5. A községben a következo helyrajzi számokon javasolható erdotelepítések elvégzése: 011,013,058,

060, 064,066,089, 0132, 0135, 0138, 0220, 0230, 0232. Mindenképpen erdo telepítése javasolható a
község belterülete köré, fasorok, erdosáv(.k telepítése javasolt a meliorációs utak valamint a
mesterséges és term~szetes vízfolyások mellé is. Az erdotelepítések finanszírozásához segítséget ad
az országosan muködo támogatási rendszer.

A további véleményezési eljárásban részt kívánunk 'lenni.

Veszprém, 2003.09.03.

Tisztelettel:
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Érkezett:

Szám:

FÖLDMUVELÉSÜGYI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI i\IINISZTÉRIUM

Veszprém megyei Földmüvelésügyi Hivatal
• 8200 Veszprém, Megyehaz tér 1. Pf. :315.

( 88/425-024

Szám: 3188/2003.

Üi: Bolla B.

Hársvölgyi Mária
Polgármester
Polgármesteri Hivatal
8551 Nagygyimót, Rákóczi F. út 2.

! ~JcllékJet:'----.

Tárgy: Elozetes állásfoglalás Nagygyimót község
település rendezési terv éhez

Tisztelt Polgármester Asszony!

Nagygyimót község Önkormányzata 160-4/2003. számú levelében felkérte

Hivatalunkat a község településrendezési tervének elkészítésében történo, törvényi

kötelezeUségünkbol eredo részvételre. Mindezek értelmében Hivatalunk a rendezési

terv elkészítéséhez az alábbi törvényekben foglaltak figyelembe vételét tartja

fontosnak:

• 1995. évi LVII. törvény

• 1994. évi LV. törvény

• 1995. évi LIll. törvény

Hivatalunk a kész tervek véleményezési eljárásában részt kíván venni.

Veszprém, 2003-08-07

I \

Tisztelettel:~ y-.d',;'vitsTiDr.

c....... hivatalvezet



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HONVÉD VEZÉRKAR

HADMUVELETI ÉS KIKÉPZÉSI CSOPORTFONÖKSÉG

1885 Budapest, Pf. 25.
Nyt. szám: 3152/2/2003. sz.
Hiv. szám: 160-4/2003.

Nagygyimót Községi Önkormányzat

Tárgy: Nagygyimót településrendezési terve

Tisztelt Cím!

1. számú példány

8551 Na2V2vimót
Rákóczi F. u. 2.

Megkeresésükre értesítem Önöket, hogy a tárgyi ügydarabot megvizsgáltuk és azzal
kapcsolatban - mint a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 15.
pontjában megjelölt államigazgatási szerv - figyelemmel az 1997. évi LXXVIII. törvény 8. §
g) pontjára, a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 38. § (2) bekezdésére, valamint az 1993.
évi Cx. törvény 41/B. § -ára, az alábbi állásfoglalást adjuk:

Mint az Önök elott is ismert, Pápa-Vaszar-Nagygyimót települések közigazgatási
területén több HM vagyonkezelésü ingatlan (repülotér és kiszolgáló létesítményei) található,
melyek eredeti funkció szerinti használatára igényt tartunk.

A jelzett ingatianok területét a készülö tervekben a 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet 24.§ (3) bekezdés 9. pontja szerint különleges területként feltüntetni és
aszerint kezelni szíveskedjenek.

A repülotér vonatkozásában a készülo tervekbe kérjük bedolgozni - figyelemmel a légi
közlekedésrol szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtására kiadott 141/1995. (Xl. 30.)
Kormányrendelet 18. §-ára - a repülotér létesítésekor hatályos OÉSZ 53. §-ának eloírásait,
amelyeket a repülotér és a repülésirányítás célját szolgáló objektum környezetére kell
alkalmazni.

Tájékoztatom Önöket, hogy az állami repülések biztonsága érdekében a 253/1997.
(XII. 20.) Kormányrendelet 3. sz. mellékletének 24. pontjában megjelölt HM Katonai
Légügyi Hivatal állásfoglalását is be kell szerezniük.

Az esetlegesen szükséges ingatlani pontosítások elvégzéséhez a HM Ingatlankezelési
Hivatal (Bp. IX. ker., Soroksári út 152., levélcím: 1476 Bp., Pf. 246) illetékesei készséggel
állnak rendelkezésükre.

Tekintettel a fentiekre a további véleményezési eljárásban részt kívánunk venni.

Budapest, 2003. augusztus 7.

~alQ·gyirnót-AWiszte\·cI Községek Korjcg)"ZÖségc 1.
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PÁPAI RENDORKAPITÁNY

8500 Pápa, Széchenyi u. -18. tel.: 89/324-085,89/313-011- fax: 89/313-011
E-mail: nemeths@mail.orfk.b-m.hu

.\lrllélJet:

Szám:206/15/2003. ált.

Hársvölgyi Mária asszony
Nagygyimót Község Önkormányzata

Na2V2vimót
Rákóczi F. u. 2.

8551

Tisztelt Polgármester Asszony!

Hiv.szám: 160-4/2003.

Érkezett:

S7JÍm:

. ~~adó~JI~j Plt

Nagygyimót község településrendezési terv éhez jelenleg észrevételünk, indítványunk nincs.
A késobbiek során Nagygyimót község Településfejlesztési Koncepciójának megvalósulása
során az utak építésének, forgalomba helyezésének, és megszüntetésének engedélyezésérol
szóló 15/2000. (XI. 16.) KöViM rendelet, valamint a telepengedély alapján gyakorolható ipari
és szolgáltató tevékenységekrol, valamint a telepengedélyezés rendjérol szóló 80/1999.
(VI.11.) Korm. rendelet értelmében a terv további véleményezési eljárásában részt kívánunk
vennI.

Páp a , 2003. augusztus 07.
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Veszprém, Budapest u. 2.
H-8201. Veszprém Pf.: 98
Telefon/fax: (88) 327-264

Telefon: (88) 326-070

VESZPRÉMI BÁNY AKAPIT ÁNYSÁG

Ikt. szám: 3929/03 .

Eloadó: Rácz Gyula

Tárgy: Nagygyimót község Településrendezési
Terv szakhatósági véleményezése.

Hiv. szám: 160-4/2003

c. ,,; •.... h!t-.-\dásztevel Községek Kt :.:'1!:Y1.ö:;é~~e1. i

Nagygyimót Község Önkormányzata
Polgármester

Nagygyimót
Rákóczi F. u. 2.
8551
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A Veszprémi Bányakapitányságra, 2003. augusztus 07-én érkezett, tárgyi Településrendezési
Tervvel kapcsolatban az alábbi véleményt adjuk.

A tárgyi terv megvalósulása a bányászatról szóló 1993.évi XL VIlI. tv. vonatkozásában
jogos érdekeket nem sért, ezért a megvalósulás ellen a Bányakapitányság,

kifogást nem emel.

Amennyiben a településrendezési terv eloirányozza gázenergia felhasználásának
megvalósítását, módosítását, tájékoztatjuk a T. címet, hogy az létesítési engedély köteles az
1997 évi xx. tv.-el módosított 1994 évi XLI tv. (Gszt.) 32. §. törvényi felhatalmazása
következtében.

Ezúton jelezzük a terv engedélyezés ének további szakaszában,

nem kívánunk részt venni.

A Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalását a Bt. 43.§ alapján adta ki.

Veszprém, 2003. augusztus 12.
~
Nagy János
bh. fm. gép. ov.



HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
KATONAI LÉGÜGYI HIVATAL

Nyt. szám: 18/4699/2003.

Hiv. szám: 160-4/2003.

Szakhatósági állásfoglalás

1. sz. példány

Ajánlott!

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 20. §-a
alapján Nagygyimót Község Polgármestere megkeresésére Nagygyimót község
településrendezési-, településszerkezeti-, szabályozási terve és helyi építési
szabályzata tárgyában indított államigazgatási ügyben a következo állásfoglalást
adom ki:

A kérelem teljesítéséhez - az alábbi feltétellel - katonai légügyi szakhatóság
ként hozzájárulok.

A pápai katonai repülotér védoterületét az OÉSZ 53. §-a szerint a 141/1995. (XI.30.)
Korm. rendelet 18. §-a alapján kell figyelembe venni.

A község a repülotér "C" jelü zajövezetben helyezkedik el, ahol a mértékadó zajter
helés 65-70 dBA.

Állásfoglalásom a közremüködo szakhatóság kijelölése tekintetében az országos
településrendezési és építési követelményekrol szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormány
rendelet 3. sz. melléklet 24. pontján alapul.

Budapest, 2003. augusztus "lb "-n

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Itsz.: 2704

Ügyintézö, ir: Kelemen Béla mk. örgy., (1) 391-3773
Fax: (1) 391-3767
[8]: 1885 Bp. Pf. 25.
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Telefon: (99) 518-500
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Internet: www.hif.hu

TárQV: Nagygyimót kozség település
rendezési terv
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A tárgyi ügyben -mint az elokészítésbe bevont államigazgatási szerv- az alábbi állásfoglalást adom:

a hatáskörömbe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményeket a 2001. évi XL. Tör
vény a hírközlésrol 30.§ (1) bekezdés rögzíti, miszerint

"A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közmuvek építésénél, korszerusítésénél, egyéb
építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál -a külön jogszabályban meghatá
rozott módon- biztosítani kell a hírközlési létesítmények elhelyezésének lehetoségét."

Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26.§ (1) bekezdés szabályozza, további
muszaki iránymutatást az MSZ 7487 ad, míg az elhelyezés engedélyezésének feltételeit a 29/1999.
(X. 6.) KHVM rendelet határozza meg.

Tájékoztatom, hogy -államigazgatási szervként- a település fejlodése és építési rendje szempontjából
településrendezési eszközként figyelembe veheto saiát terveim és intézkedéseim nincsenek.
Tevékenységem -jogszabályban meghatározott- célja a hírközlési piac zavartalan, eredményes mu
ködésének, a hírközlési tevékenységet végzok és a felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisz
tességes és szabályozott piaci verseny fenntartásának elosegítése a hírközlési ágazatban, a hírközlé
si tevékenységet végzo szervezetek és személyek jogszabályoknak megfelelo magatartásának fel
ügyelete útján.

A távközlés az információs társadalom infrastrukturális környezete, fejlodése a települések fejlodésére
-egyebekben az elektronikus közigazgatás, a gyols információcsere és a távmunka eszközeként- je
lentos hatású lehet. A távközlés, a távközlési infrastruktúra fej/odése településrendezési eszközökkel
befolyásolható, támogatható vagy korlátozható, ezért a rendezési tervekben az ezzel kapcsolatos ész
revételeket kérem figyelembe venni.

Fentiekre figyelemmel indokoltnak és a tervezoi (és a megbízói) felelosség körébe tartozónak tartom,
hogy az érintett hírközlési szolgáltatókat az elokészítésbe (a tervezésbe) vonják be úgy, hogy azok
ismertethessék a település fejlodése és építési rendje szempontjából jelentos terveiket és intézkedé
seiket, valamint ezek várható idobeli lefolyását.

~
80247



A helyi távközlo hálózatok és a települések közötti -vezetékes-, illetve vezeték nélküli (rádiós) hálóza
tok és a helyi/regionális musorszórás- meglévo rendszereit, továbbá fejlesztési elképzeléseit illetoen
kérem az érintett szolgáltatók megkeresését.

Az országos (vezetékes-, illetve vezeték nélküli) távközlo gerinchálózat és a musorszórás meglévo
rendszereit, továbbá fejlesztési elképzeléseit illetoen kérem az érintett szolgáltatók (MATÁV,
VIVENDI, PANTEL, ANTENNA-HUNGÁRIA) információit figyelembe venni.

A mobil távközlo rendszerek meglévo állapotát, tornyoknál a területen lévo(k) elhelyezkedését és tu
lajdonosait illetve a szolgáltatók fejlesztési elképzeléseit kérem az anyagban -az érintett szolgáltatók
bevonásával- szerepeltetni.

A tervben kérem szerepeltetni az esetlegesen meglévo vezeték nélküli összeköttetések, musorszóró
és egyéb adók miatti építési korlátozásokat.

A kábeltévé és az adatátviteli (informatikai) rendszerek meglévo állapotát, fejlesztési elképzeléseit
kérem megadni az Önkormányzat, illetve az illetékes szolgáltatók (üzemeltetok) terveinek megfelelo
en.

Postai területen az esetleges fejlesztéseket a Magyar Posta Rt. Vezérigazgatóságánál lehet megsze
rezni.

A hírközlési szolgáltatókról adatok találhatók honlélpunkon (www.hif.hu). de munkatársaink más mó
don történo érdeklodés esetén is készséggel állnak rendelkezésükre.

Kérem, hogya tárgyi eszközök elkészültét követoen szíveskedjenek azt részemre véleményezés vé
gett megküldeni iktatószámunk válaszlevelükön történo feltüntetésével és a támogató (hírközlési
szakági) munkarészek csatolásával.

Sopron, 2003. 08. 11.

Kapják:

rj) címzett
2. irattár
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Homokbödöge-Nab>ytevel Körjegyzoség
8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.

Üb'Yszám: 837-2/2003.
Ügyintézo: Nagy László

Tárgy: Nagygyimót község település
rendezési terve

Nagygyimót Község Önkormányzata

NAGYGYIMÓT
Rákóczi F. u. 2.

8551

Nagygyimót község településrendezési tervének elokészítési folyamatával kapcsolatos megke
resésüket megköszönjük és tájékoztatom a T. Címet, hogy az eljárásban a késobbiek folya
mán is részt kívánunk venni.

A tárgyi települsrendezési terv jelenlegi elokészítési fázisában a küldött településfejlesztési
koncepcióban foglaltakkal egyetértünk és az alábbiak szerintieket kéIjük figyelembe venni:

- A megyei rendezési tervben szereplo Homokbödöge-Nagygyimót összeköto út
megépítése, kapcsolódva az Adásztevel-Nagygyimót tervezett összeköto úthoz.

- Környzetvédelmi program összhangba hozása.
- Turisztikai elképzelések érvényre juttatása.
- Mindkét község részére készülo településrendezési tervek összhangban tartása.

A fentiek mellett a továbbiakban is szívesen állok rendelkezésére a község rendezési terv e
redményes elkészítése érdekében és a településrendezési terv jóváhagyása elott az 1997. évi
LXXVIII. tv. 9. §-ban biztosított véleményezési jogomat továbbra is fenntartom.

Homokbödöge, 2003. augusztus 28.

\Q
Kelemen László

körjegyzo



Adásztevel Közsé~ Önkormányzatának Képviselo-testületea~)g)imút_AdásztevelKözségekKörjeg)"ZÓsége1.
8561 Adásztevel, Arpád u. 22. I
Tel/Fax: 89/354-759

Szám: 714-13/2003.
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Készült: Adásztevel Község Önkormányzati Képviselo-testületének 2003. szeptember 4-én
megtartott nyilvános képviselo-testületi ülésérol készült jegyzokönyvbol

40) Nap i ren d : E2Véb aktuális ü2Vek
402.) Na2V2Vimót Közsé2 Rendezési Tervének ü2ve
EloteIjeszto: Fodor polgármester
(Szóbeli eloteIjesztés)

A Képviselo-testület 8 "igen" szavazattal, "nem" szavazat és "tartózkodás" nélkül a
következo határozatot hozza:

76/20030/IX.40/Kto szám ú határozat:
Adásztevel Község Önkormányzati Képviselo-testületének
- Az épített környezet alakításáról és védelmérol szóló 1997.évi
LXXVIIl.tv.9.§. /3/-/41 bekezdése alapján - Nagygyimót község
településfejlesztési koncepciójának összefoglaló kivonatos közlé
séhez véleményeltérése nincs, azt külön vélemény nélkül elfogadja.
Adásztevel község jelenleg készülo településfejlesztési koncepció
jával, illetve településrendezési tervévei való összhang biztosítása
érdekében a további egyeztetési, véleményeztetési eljárásban
részt kíván venni.

Utasítja a polgármestert, hogy a döntésrol Nagygyimót község
polgármesterét értesítse.
Határido: 2003.szeptember 20.
Felelos: Fodor Béla polgármester

K.m.f.

Fodor Béla sk.

polgármester

Jegyzokönyvi kivonat hiteléül:
Adásztevel, 2003. szeptember 19.

Pappné Szóka Lilla sk.
körjegyzo



Vaszar Község Képviselo-testülete
8542 Vaszar, Fo u. 29.

Tel.: 89-355-009

KIVONAT

Vaszar község Önkormányzat Képviselo-testülete 9 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül meghozta az alábbi határozatát:

239/2003 (lX.09.) számú határozat

Vaszar község Önkormányzat Képviselo-testületének az épített
környezet alakításáról és védelmérol szóló 1997. évi
LXXVIlLtörvény 9. §. (3), (4) bekezdése alapján Nagygyimót
község településfej lesztési koncepciój ának összefoglaló
kivonatos közlés éhez véleményeltérése nincs, azt külön
vélemény nélkül elfogadja.

Nagygyimót község jelenleg készülo településfejlesztési
koncepciójával, illetve településrendezési tervévei való összhang
biztosítása érdekében a további egyeztetési, véleményezési
eljárásban részt kíván venni.

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határido: azonnal

Felelos: polgármester

Kiss Gábor sk

polgármester

A kivonat hiteléül: (

Sándorné Enessey Piroska sk
jegyzo


