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MOSONSZENTMIKLÓS
Településrendezési terv módosítás – Msz.: 22057

Terviratok
Határozat kiemelt fejlesztési területről
Önkormányzati főépítész nyilatkozata
Előzetes adat – és véleménykérés iratai
Partnerségi egyeztetés iratai
Partnerségit lezáró határozat
Végső szakmai véleményezési szakasz iratai

Főépítészi feljegyzés
Mosonszentmiklós településrendezési terv módosítása
Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek
meghatározása
(msz: 22057)
Mosonszentmiklós településrendezési tervének módosításához (Tervező: Talent-Plan Kft, msz: 22057)
kapcsolódóan – a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. §
(1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően 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:
Módosítás összefoglalása és véleménye:

A mosonszentmiklósi központi belterület északi részén, a Vasút utca (8504 sz. ök. út) mentén
fekvő falusias lakóterület (Lf), különleges hulladékkezelő terület (K-Hull) és a kapcsolódó
közlekedési útterületek (KÖu); Ez egy területcsere lenne az önkormányzat és egy
magánszemély között, mivel a magánszemély területe mögött lévő önkormányzati útnak egy
része a magánszemély területén halad keresztül, ez átkerülne az önkormányzathoz (Lf-ből
KÖu), illetve ugyanekkora területet adna az önkormányzat a magánszemélynek a
hulladékudvar területéből (K-Hull-ból Lf). A Mosonszentmiklós 830 hrsz-ú telken az
épületek sem megfelelően voltak feltüntetve; a tervben ez is rendezésre kerülne.

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ
ELHAGYHATÓ ELEMEK INDOKLÁSA
Elkészítendő megalapozó vizsgálat
1.1. A hatályban lévő településrendezési eszközök ismertetése
A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt egyéb megalapozó vizsgálat
elkészítése nem szükséges, a terv léptékében irreleváns elemek, mivel a módosítások nem
érintik a település fő infrastruktúra hálózatát, alapvető zöldfelületi rendszerét, morfológiáját,
védett természeti értékeit, a kulturális örökség védelmét és nem növeli jelentősen
felhasználási intenzitását.

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

Szövegesen kifejtendő
Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem. A
településfejlesztési koncepcióval
összhangban 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, mivel nem történik új
beépítésre szánt terület kijelölése.

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

Elhagyható, a terv léptékében
irreleváns elem.

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

Szöveges alátámasztás szükséges

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

Rajzi alátámasztás szükséges

8. BEÉPÍTÉSI TERV

Elhagyható, terv léptékében
irreleváns elem

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

Elhagyható, terv léptékében
irreleváns elem

Győr, 2022. augusztus 11.

……………………
Élő József
önkormányzati főépítész

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Kapcsáné Pintye Mariann (KAPCSANEPM)
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: 2022.06.21. 09:15:49

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.06.21 09:15:49
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Kapcsáné Pintye Mariann

GYÓR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL
ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI IRODA

Iktatószám

GY/15/915-2/2022.

Tárgy:

Mosonszentmiklós Község
településrendezési eszközeinek
Msz.: 22057
munkaszámú módosítása
tárgyalásos eljárás

előzetes tájékoztatás
Ügyintéző:

K. Pintye Mariann

Telefon:

titkárság +36 (96) 795-678

Mellékletek:
Hiv. szám:

MIK/1364-1/2022.

Bedő Csaba Úr
Polgármester
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!
Mosonszentmiklós Község (a továbbiakban: Önkormányzat) településrendezési eszközeinek Msz.:

22057 munkaszámú módosításával kapcsolatos szíves megkeresésére az épített környezet alakításáról
és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 8. § (2) bekezdése, továbbá a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és

a településrendezési

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (Xl. 8.) Kor
mány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 42. § (5) bekezdése alapján a Győr-Moson-Sopron Me
gyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Irodája (a továbbiakban: Állami Főépítészi Iroda) az alábbi

előzetes tájékoztatást adja:
•

Az 5162 hrsz.-ú út szélességi méretét a településrendezési tervlapon kótázni szükséges.

•
•

Javasolt az érintett területen az építési hely feljelölése.
A terveket a hatályos tervlapokkal össze kell dolgozni, csak egy egységes belterületi és
egy egységes külterületi terv legyen a HÉSZ mellékleteként elfogadva, munkaszámmal el
látva.

Az Állami Főépítészi Irodának adatszolgáltatási kötelezettsége nem áll fenn.

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

Az eljárás további szakaszaiban az Állami Főépítészi Iroda részt kíván venni.

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. ren
delet (a továbbiakban: OTÉK),

•

a Korm. rendelet,

•

a településtervek ta,ta/máról, e/készítésének és e/fogadásának rendjéről, valamint egyes telepü
lésrendezési sajátosjogintézményekről 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: új R.)

•

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

•

az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakor/ási 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 OTÉK 49. §-a szerint:
(1) Települési (kommunális) hulladékot csak a helyi építési szabályzatban erre a célra kijelölt terü
leten szabad elhelyezni.
(2) Veszélyes, radioaktív hulladékot a vonatkozó jogszabályok szerint szabad e/helyezni.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben említett, továbbá szennvvíziszap elhelvezésére és kezelésére szolgáló
építménvt hullámtéren, töltésekkel nem védett (nyílt)

értéren,

fakadó vagv szivárgó vizekkel veszé

lveztetett, vízvédelmi, vízbázisvédelmi, sérülékeny földtani adottságú, valamint vízjárásos (mély
fekvésű) területeken elhelvezni nem szabad.

A benyújtott dokumentációból nem derül ki, hogy történik-e a területen szennyvíziszap el
helyezés, vagy kezelés, ezért ennek megválaszolása, részletes leírása szükséges a doku
mentációban, vagy ha szükséges az ezekkel kapcsolatos előzetes engedélyeket is be kell
szerezni.
•

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő - testületének a helyi építési szabályzatról
szóló 23/2016. (XII. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) részletes övezeti elő
írásokat nem tartalmaz a K-Hull területre vonatkozóan. A vonatkozó jogszabályokra való utalás a
HÉSZ-t használók számára nem konkrét. Az Állami Főépítészi Iroda javasolja a területre vonatko
zóan konkrétan meghatározni a HÉSZ-ben, hogy milyen építmény helyezhető el a területen vala
mint a tervlapon az építési hely ábrázolását.
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•

Az eljárás során módosítani kell a településszerkezeti tervet az övezethatár módosítás
okán.

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. 20.
Tisztelettel
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
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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: Víg Anita TVO (VIGANI)
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: 2022.06.17. 08:46:24

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.06.17 08:46:24
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Víg Anita TVO

IGAZGATÓ

Dátum:
2022.06.21.

Tárgy: Mosonszentmikós településrendezési terv módosítása (msz:
22057) - előzetes adatkérés, véleménykérés

Címzett
hivatkozási
száma:
-

Melléklet: Bedő Csaba
polgármester

Címzett
ügyintézője:
Iktatószám:
31743-0001/2022
Előadó:
Krajczárné
Ruttmayer Nikoletta

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
Mosonszentmiklós
Fő u. 3.
9154
Tisztelt Polgármester Úr!
Mosonszentmikós településrendezési tervének módosításával kapcsolatban
az alábbi előzetes adatszolgáltatást adjuk:
A Talent-Plan Kft. által készített msz.: 22057 munkaszámú dokumentációt
áttekintettük. A módosítással érintett terület (Mosonszentmiklós 829, 830,
5162 hrsz.) szomszédságában vízfolyás és vízgazdálkodási létesítmény
nem található, ezért a módosítások ellen kifogást nem emelünk.
A beépítések során minden esetben meg kell oldani a csapadékvizek
megfelelő szintű, károkozástól mentes elvezetését. A felszíni vizek
elvezetését úgy kell megoldani, hogy pangó vizes területek még a
részvízgyűjtőkön se alakuljanak ki.
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 47. § (8)-(9) bekezdése tartalmazza
a csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó előírásokat. A telek, terület
csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen
és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben,
valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon,
és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza. A csapadékvíz a telken
belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az
építmények
állékonyságát
és
rendeltetésszerű
használatát
nem
veszélyezteti.
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

Letöltési igazolás
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Mik/1364-1/2022 Mosonszentmiklós Község
Önkormányzata

Iktatószám: VA/AF-EO/ 5020-2/2022.
Ügyintéző: Kelemen Géza
Telefon:
(94) 512-992

Bedő Csaba
polgármester
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
9254 Mosonszentmiklós,
Fő utca 3.
Tisztelt Polgármester Úr!
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, „Mosonszentmiklós településrendezési terv módosítása – tárgyalásos eljárás, véleménykérés, 22057” tárgyában az alábbi tájékoztatást adom:
A benyújtott dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítások Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érintenek.
A tervmódosításnak erdészeti hatósági szempontból akadálya nincs.
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
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

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

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”

Nyt. szám: 9394-2/2022/h
Hiv. szám: MIK/1364-1/2022

Bedő Csaba
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
polgármester
9154 Mosonszentmiklós
Fő u. 3.
Tárgy: Mosonszentmiklós Község településrendezési eszközeinek
módosítása – tárgyalásos eljárás, előzetes adatszolgáltatás
Tisztelt Polgármester Úr!
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:
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető
Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Varga Zsolt alezredes (tel.:+36 (1) 474-1111/22-549; HM 022-22-549; fax:+36 (1) 474-1467)
Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett

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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Aláírta: Bucsánszky Zoltán László
Időpont: 2022.06.17 20:59:11 CEST

BÁNYÁSZATI ÉS GÁZIPARI FŐOSZTÁLY

Veszprémi Bányafelügyeleti Osztály

Iktatószám: SZTFH-BANYASZ/6817-2/2022
Tárgy:

Mosonszentmiklós község
településrendezési tervének
módosítása (Msz.: 22057)

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

Nógrádi Tamás
88/550-957
tamas.nogradi@sztfh.hu
MIK/1364-1/2022.

Bedő Csaba

Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
9154 Mosonszentmiklós
Fő u. 3.
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály
Veszprémi Bányafelügyeleti Osztálya (továbbiakban: Bányafelügyelet) tárgyi tervezettel
kapcsolatos adatszolgáltatásra irányuló és véleménykérő megkeresésükre közli, hogy a
Bányafelügyelet a szakterületébe tartozó kérdései tekintetében nem érintett, észrevételt nem
tesz, kifogást nem emel a módosítással szemben. Nyilvántartásunk szerint a módosítással
érintett területen ásványi nyersanyag lelőhely, felszínmozgás-veszélyes terület nincs.
Fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.
Veszprém, időbélyegző szerint

Dr. Biró Marcell
elnök
nevében és megbízásából
Dr.
Barabás
András

Digitálisan aláírta:
Dr. Barabás András
Dátum: 2022.06.17
13:56:22 +02'00'

Kertész László
osztályvezető h.
Dr. Barabás András
főosztályvezető

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.

ZÁRADÉK
Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.
Másolatkészítő szervezet neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Máténé Glaser Klára (MATENEGK)
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: 2022.06.15. 14:41:59

A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2022.06.15 14:41:59
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Máténé Glaser Klára

GYÖR-MOS0N-50PR0N MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/26/01822-2/2022.

Tárgy:

Ügyintéző: Tunyogi Csaba

eszközeinek módosítása, tárgyalásos eljárás

Telefon: (96) 795-937

Adatszolgáltatás (Melléklet: zip fájl)

E-mail: tunyogi.csaba@gyor.gov. hu

és Véleményezés

Mosonszentmiklós

Község

településrendezési

Munkaszám: 22057
Hivatkozási szám MIK/1364-1 /2022
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata
9154 Mosonszentmiklós, Fő u. 3.
Bedő Csaba polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

1.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Község

tárgyi,

(a továbbiakban: Kormányhivatal) Mosonszentmiklós

településrendezési eszközeinek

módosításához az eljárás

lefolytatásához

adatot

szolgáltat.

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV 9.) Korm. rendelet (a
továbbiakban

68-as

kormányrendeletben

R.)

10.

§

(1)

bekezdése

meghatározott esetekben

szerint a
- a

nyilvántartást vezető

fővárosi

és

megyei

hatóság

és -

kormányhivatal

a

nyilvántartásban szereplő adatokról kérelemre adatot szolgáltat.
A Kormányhivatal adatszolgáltatási kötelezettségét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátosjogintézményekről szóló 31412012. (Xl. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314-es R.) 9.
melléklet 17. pontja, valamint 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
(a továbbiakban: 218-as R.) 14. melléklet 10. i) sora és D oszlopa állapítja meg.
A Kormányhivatal a tárgyi ügyben az adatszolgáltatási kötelezettségét a 314-es R. 37. § (4)
bekezdés alapján teljesíti a csatolt fájl mellékletben.
A Kormányhivatal a tárgyi ügyben a kérelem nyomán, a 314-es R. 37. § (4) bekezdésére, valamint a
218-as R. 9/A-9/D. §-aira figyelemmel az adatszolgáltatást a nyilvántartásból a betekintés napján
kinyerhető adatok alapján teljesíti a csatolt - tömörített (zip) fájl - mellékletben.
II.
A

Kormányhivatalhoz

véleményezésre

érkezett

Mosonszentmiklós

Község

településrendezési

eszközeinek tárgyi módosítása. A Kormányhivatal az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
Építésügyi és Örökségvédelmi Föosztály
Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály
9021 Györ, Árpád út 32. - 9002 Győr Pf. 415 -Telefon +36 (96) 795- 937
E-mail: epites.gyor@gyor.gov.hu - KRID azonosító 710811938 - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdés h) pontja és a 68-as R. 91. §-a alapján az alábbi
örökségvédelmi véleményt adja:
1. módosítás: A Vasút utca melletti hulladékudvar és a mellette fekvő lakótelek, közút közötti határok
rendezése (829, 830 és 5162 hrsz.-ú ingatlanok).
A tervezett módosítás védett műemléki értéket, történeti telekszerkezetet nem érint.
A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a tervezett módosítás a 74377 számú „Tagok VI."
régészeti lelőhely közvetlen közelében van, ezért azt esetlegesen érintheti.
Az ingatlanokon épületek elhelyezése vagy egyéb földmunka (közmű, út kiépítése) esetén a
lelőhely

védelmét

a

kulturális

örökség

védelméről szóló

2001.

évi

LXIV.

törvényben

(a

továbbiakban Kotv.) foglaltak szerint kell biztosítani.

A tervezett módosítás örökségvédelmi szempontból elfogadható.
A tervezett módosítás településképi szempontból szintén elfogadható.
A Kormányhivatal a tervezett módosítással kapcsolatban nem emel kifogást!
A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a Kötv 11. §-a alapján a nyilvántartott régészeti
lelöhelyek általános védelem alatt állnak, a 19. § (1) bekezdése szerint a földmunkával járó
beavatkozásokkal, fejlesztésekkel, beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is (a
továbbiakban együtt: beruházások), a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket Jogszabályban meghatározott
esetekben és módon el kell kerülni.
A

lelőhely

veszélyeztetettségét

a

későbbi

tervezés

során

figyelembe

kell

venni

és

a

szükségtelen bolygatások elkerülésére kell törekedni. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor
Kötv 22. §-a értelmében a lelőhely érintett részén megelőző feltárást kell végezni a beruházás
terhére. A beruházó költségviselését a Kötv 19. § (3) bekezdése írja elő.
A

Kormányhivatal

vonatkozásában a

felhívja
régészeti

a

figyelmet,

hogy

az

igénybe

venni

szándékozott

lelőhelyet érintő engedélyezési eljárásokban

szakkérdés vizsgálata szükséges,

lelőhelyek

régészeti tárgyú

hatásköre esetén a hivatal szakhatóságként vesz

részt A

felmerülő problémák (a feltárások lehetősége, idő- és költségvonzata) miatt a Kormányhivatal
javasolja a beruházások előzetes egyeztetését. Szintén e célból, a régészeti lelőhelyet érintő
ingatlanon, egyszerű bejelentés alapján tervezett tevékenységek esetén a Kormányhivatal javasolja az
előzetes egyeztetést
A Kormányhivatal a terv további egyeztetésében részt kíván venni! A dokumentációt kérjük,
digitálisan megküldeni szíveskedjenek.
Győr, 2022. június 15.
Széles Sándor kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Marek László
örökségvédelmi hatósági sz
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Bedő Csaba polgármester
részére
Mosonszentmiklós Község Önkormányzata

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

BP/FNEF-TKI/3527-2/2022.
Rácz Eszter
06 (1) 465-3866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Véleményezés természetes gyógytényező
érintettség szempontjából.

Hiv. szám:

MIK/1364-1/2022

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!
Mosonszentmiklós község településrendezési tervének módosítása kapcsán, hivatkozott számú
levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros
Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja.
A település területén belül természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen
esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
Fentiekre tekintettel a BFKH az eljárás további szakaszaiban nem kíván részt venni.
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:
314/2012. Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja állapítja meg.
BFKH felhívja a figyelmet a 314/2012. 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.

A 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.
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A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094958).
A BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.
Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint
Üdvözlettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából

dr. Somogyi Rozália
osztályvezető

Melléklet: –

Címzett:
1. Mosonszentmiklós Község Önkormányzata – Hivatali Kapu
2. Irattár
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Letöltési igazolás
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton értesítjük Önt, hogy a dokumentumot a Címzett átvette.
Igazolás kiállításának időpontja: 2022.06.14. 11:20:25
Letöltés időpontja: 2022.06.14. 11:20:25
Feladó: MOSONSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTERI HIVATAL (HIV9154)
Címzett: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVFHKP)
Dokumentum főbb adatai
Dokumentum érkeztetési száma: 628576158202206141116983007
Dokumentum típusa: MIK/1364-1/2022#9
Elküldött fájl neve: kuldemeny.krx
Dokumentum elektronikus lenyomata (Hash hexadecimális formában):
35a097362a72d1d3c812992f96cea86ac66b13fa2ce9d37087041aee6b5a275e
Dokumentum Hash-algoritmusa: SHA-256

Üdvözletettel:
NISZ Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás
Magyarországról hívható telefonszám: 1818, külföldről: +36 1 550 1858
E-mail: ekozig@1818.hu
Honlap

A letöltési igazolás a Szolgáltató által készített és elektronikusan hitelesített, a hagyományos postai szolgáltatásokban használt
tértivevénynek megfelelő elektronikus igazolás a Feladó és a Címzett részére arról, hogy a Címzett a küldeményt átvette. A letöltési
igazolást a Feladó és a Címzett számára a Szolgáltató rendelkezésre bocsátja.
A dokumentumra került időpecsétet az igazoláshoz kapcsolódó PDF-fájl XML-állományában találja.
Ez egy automatikusan küldött üzenet. Kérjük, hogy erre az e-mail címre ne válaszoljon!

Partnerségi egyeztetés 2022. június hirdetményének a megjelentetése az önk honlapján
(képernyőfotók)

Meghívó a honlapon:

A hirdetmény megjelenítése:

