
Önkormányzati válasz
Lité r települé srendezé si eszközelnek módosí tására a 314nOn.(X1.8.} sz. Korm. rendelet 27.

szakasza szerinti tájé koztatási szakaszra é rkezett összesí tett szakmai vé lemé nyekre

l. Az é rintett államigazgatási szervek kifogást tartalmazó illetve válaszadást igé nylő
vé lemé nyei é s önkormányzati válaszok

VEszpnÉ m Mreyel KoRuÁttyn vnrru KonmÁnyMEGBí zoTTl Kffi lN er Áu.qÍ ,ll FóÉ pí rÉ sz
1, Ké ri a záróvé lemé ny megké ré se mellé  csatolni a 10412020. KT határozatot.

önkormánvzat válasza: A határozatot csatoltuk.
2. Ké ri kiegé szí teni a tervlapokat is a tervezők aláí rásával.

Önko rmánvzat válasza: A kiegé szí te st megtettük.

3, Ké ri az önkormányzati főé pí té sz feljegyzé sé t a munka során elké szí tendő tartalmi elemekről.
Önkormánvzat válasza: A főé pí tesz feljegyzé sé t csatoljuk.

4, A dokumentáció nem tarlalmazza a MaTrT 50.§ (2) b) megfelelősé gé nek igazolását, valamint a z
MvM rendelet 13. §-ában foglaltak teljesülé sé t,
önkormánvzat válasza: A teruet eredeti határozatunknak megfelelően átdolgoztattuk é s
leegyeztettük a tulajdonossal t's. A módosí toft terv ké tt igazolásait már taftalmazza az alátámasztó

munkaré sz,
5. Té ves törvé nyi hivatkozás van a7 é rvé nyes települé srendezé si eszközök ismerteté se

munkaré szben,
Önkqrmánltzqt válasza; a hivatkozást javí tottuk,

10. A HESZ preambulumában konkré t javí tást ké r.

Önkorm?nvzat válasza; a javí tást megtettük,

11, Ké ri a HESZ-ben a hivatkozott tervlapok megjelölé sé nek az NJT-n lé vővel megegyező átí rását,
Önkormánvzat válasza; a javí tást megtettük.

12,Ké n a tervlap kivágatokon az övezetijelek feltünteté sé t,
Önkormánv?at válasza; a javí tást megtettük.

13. A Környezeti vizsgálat kidolgozását szüksé gesnek tartja a leí rt indokai alapján.
Önkormánvzat válasza; a környezeti vizsgálat kidolgozását továbbra sem tartjuk indokoltnak, mert a
leí rt indokok a terv leirásának nem pontos megfogalmazása miatt látszanak indokoltnak. A leí rást
é s a módositási szándé kokat pontosí tottuk. A biológiai egyené rté k pótlás miatt kijelölt erdő a
szomszé dos ugyan azon tulajdonos ingatlanain kerül pótlásra. Ezzel teljesen megegyező helyzetű
é s nagyságú  erdőterület lesz a módosí tás után is.

VeszpnÉ u Mrcygl KoRuÁnyHvnrn KözuxeDÉ $ É s Műsznru eu_enónzÉ sl FőoszrÁly KözuxeoÉ st
OszrÁly

1. Ké ri a közú t kezelővel való egyezteté st, amennyiben a vé derdö a közú t megvé dé sé t szolgálja.
Önkormánvzat válasza: A vé derdő nem a közú t vé delmé t szolgáfta, korábbi módosí tás biotógiai
egyené fté k pótlása miatt váft szüksé gessé .

VrszpRÉ tt MEeyet önxonuÁHyznr
1. Ké ri a megyei területrendezé si terv 4 megjelölt övezeté nek való megfelelé s igazolását is az

alátámasztó munkaré szben,
Önkormányzat válasza: Az igazolássat kiegé szí teftük a dokumentációt,

2, A31412012, Korm. rendelet alapján jelen módositás (erdő megszűné s miatt)csak teljes eljárással
egyeztethető,

Önkormányzat válasza: Vé lemé nyé t effogadva az eddigi szakaszt a tájé koztatási szakasznak
tekintve az egyezteté st a jelen vé lemé nyezé si szakasszalfoffitjuk.



Bnuron.rrlvloÉ n Neuzrrl Pnnx lcnzenrósÁo
1, Javasolja az ú t menti területen vé dőfásí táské nt-mezővé dő 15 m szé les fásí tás megőrzé sé t,

Önkormánvzat válasza: Javaslatávat egyet é ftené nk, de a terüteten jetenteg az ú t mettett nrncs fás
szárú  növé nyzet, Abban az esetben, ha bármilyen változás következne be a terület sorsában
amihez kötve előí  rh atjuk a vé dővásí ást, azt meg fogjuk te nni,

2. A környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak,

lI. A megküldötr anyaggalegyeté rtett, kifejezetten a módosí tásokkal kapcsolatban é szrevé telt
nem tett, környezetivizsgálat elvé gzé sé t nem tartja szüksé gesnek.
Veszpré m Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály
Fejé r Megyei Katasztrófavé delmi l gazgatóság H atóság i Osztály
Veszpré m Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5.

Veszpré m Megyei Kormányhivatal Környezetvé delmié s Termé szetvé delmi Főosztály
Termé szetvódelmi Osztály
Közé p-dunántú li Ví zügyi lgazgatóság Veszpré mi Szakaszmé rnöksé g

Ill. A megküldött tervre a határidő lejártáig (é s/vagy azon tú ljelen anyag összeállí tásáig) nem
küldött é szrevé telt
Országos Ví zügyi Főigazgatóság
Veszpré m Megyei Katasztrófavé delmi lgazgatóság
Veszpré m Megyei Kormányhivatal, Né pegé szsé gügyi Főosztály, Közegé szsé gügyié s
Járványügyi Osztály
Budapest Főváros Kormányhivatala, Országos Kozú tié s Hajózási Hatósági Főosztály
lnnovációs é s Technológiai Miniszté rium Lé giforgalmi é s Repülőté ri Hatósági Főosztály
Veszpré m Megyei Kormányh ivatal Ep í té sügyi é s Oröksé gvé delmi Főosztály
Veszpré m Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, Erdé szeti Osztály
Honvé delmi Miniszté rium Hatósági Főosztály
Honvé delmi Miniszté rium Alami Lé gügyi Főosáály
Veszpré m Megyei Rendőr-Főkapitányság, Rendé szeti l gazgatóság
Nemzeti Mé dia- é s Hirközlé si Hatóság Hivatala
Budapest Főváros Kormányhivatala, Né pegé szsé gügyi Főosztály, Közegé szsé gügyi Osztály

Lité r 2020. október 22,
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