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Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Tisztelt Bizottsdgi Tagokl

Litdr K6zs6g Onkormiinyzata a 712012.(1.26.) hatirozatival elfogadta a telepiildsfej leszt6si
koncepci6jiit, mely a fejlesztds tisszehangolt megval6suleset biztosit6 6s a telepiildsrendez6st
is megalapoz6, a telepiilds kozigazgatisi teriiletdre kiterjed6 <inkorminyzati tertiletfej lesztdsi
d<intdseket rendszerbe foglal6 tinkormiilyzati h^tirozattal elfogadott dokumentum, amely a
telepiilds j<iv6beni kialakitiisat tartalmazza.
A Helyi Epit6si Szabdlyzatunk, valamint a Teleptil6sszerkezeti terviink 2014. 6vben kertilt
elfogadisra, 6s az elm[rlt id6szakban tcibb alkalommal r6szleges m6dositrisokat hajtottunk
v6gre. Ezen id6szak alatt a telepiil6seket ktiteleztdk a Teleptl6skdp vddelmdrril sz6l6 rendelet
megalkot6sdra is, mely 2017. 6vben kertilt elfogad6sra, a Teleptildsk6pi arculati kdzikdnywel
egytitt. (Minden, jelenleg hatrilyos dokumentum a Honlapon megtaliilhat6.)

Az elmrilt 6vben a kdzigazgalisi teriiletiinket drint<ien tdbb megkeresds6 6rkezeft
Hivatalomhoz, melyekr6l fontos lenne a K6pviselo-testiiletnek elsrisorban sftatdgiailag,
miisodsorban pedig a rendez6si terv tekintetdben 6tgondolni.

Lakriiivezet:
1 .) A telepiildstink d6l-nyugati iriiny6ban magrintulajdonban l6vo [ak6teriiletek kialakitAsa

tdrtdnt. A legr6gebb 6ta kezdemdnyezett magiin teriilet kialakitrisa sor6n t<ibb, mint 20
kivett magrinteriilet keriilt kialak(tiisra, melyeket tulajdonosaik dpit6si telekk6
szeretn6nek alakitani a jdv6ben, ezdrt tdbb alkalommal megkerestdk a Hivatalt, az
ingatlanok villamosenergia ell6t6siinak, valamint a viz 6s szernyylzh l6zat
kialakitris6nak tirgy6ban. (Vtir<isftildi lak6kiirnyezet) hogy ez

2.) A Cseralja, illetve a B6di Mriria Magdolna utca folytat6siiban kialakit6sra kertilt k6zel
30 db magriLntulajdonban ldvo 6pit6si telek, melyeknek a kcizmii elkitottsiiga
mag6ner6b<il Jak6ingatlanok villamoselLitiisa, viz-ds szennyv izhtrlozat kialakftiisa -
megldrtdnt. Ahhoz, hogy a teriilet a telepiil6s 100%-os lak6rdsze legyen, mdg
sztiksdges az uthal6zat a hozzit kapcsol6d6 csapad6kviz elvezet6s. valamint a
k6zviLigitris kidpitdse.
Az eltizeles egyeztetdsek sor6n m6r folyamatban van a Telepiildsrendezdsi szerzodds,
mely vdrhat6an a februdri iil6sre a Kdpvisel6-testtilet et6 keriit. Ennek mint6j 6ra
szeretndm, hogy az l. pontban megjeldlt tulajdonosokkal is el6kdszit6sre kertljiin a
szerz6d6s.

3.) A Litdr 046/12-es hrsz-u ingatlan tulajdonosa megkereste a Hivatalt azzal a k6rdssel,
hogy ezen teriilet belteriiletbe von6sa megt6rtdnhessen. Ez a tert.ilet a ,,Vrir<jsftldi"
lak6krimyezettel szomsz6dos.

E16rrnmszr6s
Lit6r Kiizs6g 6nkormSnyzata K6pvisel6-testiilet6nek

r 2022. januir 27-i iil6s6re
a Telepiil6sfejleszt6si koncepciri el6zetes egyeztet6se tdrgyri napirendi ponthoz
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5.) A Cseralja melletti. belteriileti 52313 hrsz-t teriileten is kdzel 20 db dpit6si telek
kialakit6sa lehetsdges.

A Cseralja ds a Vdrtjsftildi 6pitdsi telkek kozl mezogazdasiigi besorol6sban l6v6 Lke 2-
es besorol6sri 059122-es hrsz-ri teriileten is tdbb. mint 20 db 6pit6si telek kialakitdsa
lehets6ges.

Mindannyiunk szitmira isme( t6ny, hogy a Lit6r, vizikdzmri infrastruktura fejlesa6se
k<izponti kdzbeszerzdsi eljdrris alatt van.

Inar. sazdasfsi 6s kereskedelmi szols{ltatri teriiletek:
7.) A Litdr,071 ds 067-es hrsz-t ingatlanok tulajdonosa -el6z6, illetve jelenlegi - m6r

kezdemdnyeae a tertiletnek ipari, illetve gazdasigi 6s kereskedelmi szolgiiltat6 teriileti
besoroliisiit. A Kdpvisel6-testiilet 2020-ban hozott ddnt6se alapjiin a tertilet gazdasigi
erd6b6l tdrtdn6 ritmin6sitds6t kcivet6en mez<igazdas69i besorol6st kapott. A tulajdonos
a ktimyezetben ldvri saj6t mezogazdasdgi teriileteinek gazdasiryi erd6be soroliis6val
biaositotta a telepiilds sziimiiLra az 6kol6giai egyenstlyt.

8.) A telepiildsiinket az elmrilt idciben tdbb befektetii is megkereste, akik elsdsorban

fahulladdk feldolgoz6 hasznosit6 tev6kenys6get, napelemes rendszer ki6pit6s6t
szeretndk megval6sitani, illetve 6ltalinos ipartertilet utiln drdekl6dtek.

9.) 2022. janurirj6ban a Nitrokdmia Zrt-vel egyezlet<i megbesz6ldst folytaftunk a

kdzigazgatdsi teriiletiinkdn l6v<i ipartertiletek feltarAsaval kapcsolatban. Kdz6s
cdljainkkal kapcsolatban megfogalmaz6sra kertilt, hogy a rendez6si terviinkben l6v6
ipartertiletek lejlesztds6t kdztis gondolkod6ssal a Rendez6si terviink k6s6bbi
leltilvizsgrilatrival segitjtik.

g"r.-* *-Bencze Eva
Litdr,2022. lanudr 24

Jegyzo

4.) A Rendez6si terviink szerint a D6zsa Gydrgy utca Szilviis tertilet, mely a Templom
utca fel6l nyilik, a teriilet strat6giai helyzetdt fontos lenne feltilvizsg6lni, mivel a
telepiil6sen m6r megkezdett dpitdsi telkek kialakitasa tort6nt. A 633/3 hrsz-ri ingatlan
tulajdonosa vdteli sziinddkkel kereste meg Onkorm6nyzatunkat, a 633/2 brsz-i
dnkormiinyzati tulajdonban ldv6 ingatlan tekintetdben.

Mezdeazdasdgi:
6.) A 059/38-as hrsz-ri ktilteriileti teriiletlel kapcsolatosan m6r a K6pvisel6-testtilet

kezdem6nyezte a a Teleptildsrendezdsi terv m6dosites6t, a 118/2021.(1X.30.) Lkt.
hatirozatival. A tulajdonos kdri az eljiiriis lezirisithoz sziiks6ges mindl el6bbi
polgii.Lrmesteri intdzkedds megldteldt, hogy a Kdpvisel6-testtilet drintdsdvel a terveit
megval6sithassa.
A Cseralja vizfrii6zat ki6pit6s6t a BAKONYKARSZT Zrt leellen6rizte, a

vezetdkcsatlakozrlsi jog, illetve a szolgalmi jog bejegyz6s telepiil6srendezdsi
szerz6ddssel sztiksdges.
A Vdrdsftlldi, illetve a 059/14-es hrsz-ri tertileten m6r megtdrtdnt az elozeles
tervegyeztetds, igy ezek tekintet6ben fontos lenne az el<irel6p6s.
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-Lit6r 1H6fi2 hrsz ingatlan belteriiletbe vonisi k6relem"

Tiszteh B izo ttsi g i ta g !
Tisxelt K6pvisel6

Lit6r Kozs6g Onkorminyzat5nak K6pvisel6-testtilete fel6 a mell6kelve csatolt

ingatlantu lajdonosi k6relem 6rkezett, a Lil6r O46112 helyrajzi sz5m0 ingatlannak a

belter0letbe von5sa t6rgy6ban.

A t6rgyi ingatlan sz6nt6, legel6 m0vel6si Agi,9 784 m2 t6rm6rt6k0, 6ltal6nos mez6gazdasAgi

6vezetben (MA) tal6lhat6, elhelyezked6s6t az al6bbi telepii l6sszerkezeti terv kivonat AbrAzolja.

l(r,tI

vd&rtoldi

Liter K6zs6g Onkorm6nyzata megkerte az onkorm6nyzati f66pitesz 5ll5sfoglal5s6t, amelyet

mell6kelve csatolu nk.

Kdtem Cindket hogy a Litdr (H6fi2 helyrajzi szimi ingatlan betterilletbe voniisi
k6relemr6l dd nten i szives kedjenek!

Mell6kletek:
Ingatlantulajdonosi k6relem a Lit6r 046/12 hrsz beltertiletbe von5s616l,
Onkorm6nyzati F66pit6szi 5ll6sfog lal5s.

Varga Mih6ly
polg6rmester

Liter K6zs6g 0nkorm6nyzata

Lit6r, 2022.01.19.

El4teries.rist Wszite e : Keresztes Ariel Zolt(ih
I Oldal: I
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TOLLNER KAROLY

8196 LITER, LEHEL U.8. m?t{0H+-

i,., ,' .',
Lit6r K<izs6g Onkormdnyzatdnak Kepvisel6 Testrllete . 

,

8196 Liter i

2011rs+25

Tisztelt Kepviselcj Testrllet !

202L-ben a tulajdonomba kerrilt a belterrilet hrsz 6BL/LZ es a ktilterrilet hrsz

046/12 ingatlan, melyek egymds mellett vannak.

Azzal a k€r6ssel fordulok Oncikhoz, hogy sziveskedjenek hozz6j6rulni a lit6r
046/L2. helyrajzi szdmri ingatlan ktilterriletb6l belteri.llette val6 dtmin6sit6s6hez

Mell6klet: V6zrajz

Litdr, 2027. november23.

Ktiszonettel: \e:._ e_/

Eldterieszra$ kiszitefie : Keresztes Atiel Zohdn Oldol:2

-
t

2004-ben amikor ezeknek a terrileteknek a rendez6se volt, nem tudni hogy

mi6rt, de kb fele teriilet belterUlet lett, a mdsik fele maradt krilterrllet. Az

ingatlanokat egyben szeretn6m majd hasznositani, egymds mellett vannak 6s

egy 2004-es helytelen rendez6s miatt alakult ki a jelenlegi helyzet.

Az dtmin6sitessel kapcsolatos k6lts6geket oner6b6l finanszirozom.
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6n kormSnyzati FS6pit6szi All6sfoglal6s

Tollner K6roly (8196 Litdr, Lehel u. 8.) kdrelm6re, melyben a Lit6( u6/t2 hrsz-tl ingatlan6t kdri

belterilletbe vonni.

Az ingatlan a hatdlyos telep l6srendez6si eszkoz<ikben SltalSnos mezdgazdas5gi 6vezetben

van.

Ez az 6vezet semmivel nem indokolja a belter0letbe vonist, mely tinmagiban semmilyen

viiltoz5st nem eredm6nyezne az ingatlan hasznosithat6s6g5ban. A hatdlyos szab5lyoz5si

terven nincs jeltilve az ingatlan belter0letbe vonhat6s6ga, teh6t ahhoz, hogy ez

megtcirt6nhessen m6dositani kell a teleptl6sszerkezeti tervet 6s a szab6lyoz6si tervet. Csak ez

ut6n lehetne az 6nkorminyzat kezdemdnyez6s6ben belterilletbe vonni.

Csak a rendez6si eszkoz6k m6dositisa 4-6 h6napot venne ig6nybe 6s kb. 4-500 000 Ft

ktilts69gel j5rna.

Ennek nem l6tom 6rtelm6t.

Ha az a c6lja, hogy a beltertiletbe von6ssal egyidej(leg pl. lak6terOletre szeretn6 viiltoztatni,
annak viszont jelenleg t6bb t6rv6nyi akad5lya van.

Az 6pit6si t6rvdny kimondja, hogy ameddig van be6pitetlen hasonl6 m6r kijelolt pl.

lak6ter0let, de akir gazdasigi teriilet, akkor nem lehet azok bedpUl6s6ig 0jat kijelolni. ilyen
pedig mind lak6ter0let, mind gazdas6gi ter[ilet eset6n rengeteg van Litdren m6g.

Misr6szt az orsz6gos tervr6l sz6l6 t6rvdny kimondja, hogy a telepiil6s ttirv6nyi mez6gazdasigi
ovezet6nek max. s%-et lehet csak mds ter0letfelhaszn6l6sra m6dositani. Ez pedig m6r
kimeriilt a most e16kdszit6s alatt l6v6 m6dostiisokkal.

Osszefoslalva: a belterirletbe vonisnak onma gdban nincs 6rtelme, a

mez6gazdasegi 6vezet megviltoztatdsa pedig tcirvenyi akaddlyokba Litkozik.

-.--

I
Tisztelttel: N6meth Ferenc
6nkorm6nyzati f 66pitesz

Eldteriesztdst kiszitette: Keresztes Ariel ZohAn Oldal:3



2022IAN 2t.

Felad6:
Kiildve:
Cimzett:
Tirgy:

Szab6 Gabor lszabog. gyor@gmail
2022. januAr 20.7 .16
korjegyzo@liter.hu
szandeknyilatkozat

*-ltit^u
'3t.d, l-*l

Tiszlelt Bencze Eva .Iegyzii Asszony !

A Litdr. beltertilet 6j3l3 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosakdnt eziton jelzern szinddkomat, hogl. kdlcsiinds
6rdekazonossrig eset6n megvAsA{ ol,urlrn a I-itdr K6zseq 6nkorrniinyzata tLrlajdonrit kepez6 t,itdr bclteriilet
633/2 hrsz alatti ingatlant.

Szives i ntczkeddsit kervc'.

Tisztelettel;
Szab6-Fehdr Katalin

1

K<iriegyz6

I
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Kelt: Lit6r, 2022.01.. 12

Lit6ren a kiiltertilet 059/38 hrsz. (2,5 ha nagysiigri) teri.ilet tulaidonosa vagyok. A kert besorolds0
foldteruletet tobb mint 10 6ve orokOltem, illetve egy r6sz6t csal5don beliil visdroltam. A tertileten
dllattartdssal szeretndk foglalkozni (16, juh) hagyomiinyos m6don extenziv (tanyasa) jelleggel. Ehhez

gazdasdgi 6piiletet szeretn6k itt l6tesiteni, term6szetesen a helyi 6pit6si szabdlyzatnak megfelel6en,
takarmdny t;i1016, istiil16, stb. (A helyi f66pit6sz trral, m6r tObbszOr egyeztettem ez ogyben.) Az

Onkormdnyzat tulajdonSban 16v5, telekhez vezetd ,t, (r6gi temet6 felett) ielenleg el6g rossz

dllapotban van. Szeretn6m ezt Onkdlts6gen helyrehozni, hogy az 6pitkez6s sordn 6rkez6 aut6k
konnyen meg tudjiik ktizeliteni a teriiletet. Tovdbbd az otra, az id6k folyamdn ben6tt egy fa, ezt is

szeretn6m kivdgatni, terepet rendezni. Az it rendbetdtel6vel az onkormdnyzat is probl6mamentesen
fogja majd tudni megkozeliteni a temet6 mdgott taliilhat6 zoldhullad6klera k6t 6s a telepul6s felett
elter016 erd6sdvot.

A gazdas6g ter0let6n iisott kit taliilhat6. Az dllatok itatdsa 6s a nov6nyek locsoldsa mdr megoldott.
Ezzel nem terheln6m a falu hd16zatit. Szeretndk a falu iv6v[z h;il6zatiira is rdcsatlakozni, hogy
csalddom szdm6ra biztositsa az iv6vizet. Erv6nyes, Bakonykarszt iiltal j6viihaByott terwel
rendelkezem melyben egy t(zcsap is szerepel. A teljes gerincki6pit6st 6s tfizcsapot sa.i5t koltsegen
val6sitandm meg, amit ezek utdn Stadn6k az Onkormdnyzatnak. V6lem6nyem szerint a l6tesitend6
t(zcsap naByban segiten6 egy esetleges erd6tuz eset6n a telepiil6s hatdrainak v6delm6t. Ez iigyben
kordbban szem6lyesen megkerestem a Polgdrmester Urat, aki nemleges vdlaszt adott, arra
hivatkozva, hogy igy is leterheltek Litdr iv6viz vezet6kei. Nem a gazdasdgot szeretn6m iv6vizzel
ell6tni, hanem, ha ott tart6zkodik a csalddom (4 f6), akkor legyen ihat6 viziink. A viziigy
(Bakonykarszt) megoldhat6nak taldlta a feladatot.

A falusi gazdas6gok, dllattartds hagyomiinydt szeretn6m visszahozni Lit6r 6let6be melyet a Balaton
tdrv6ny 6s a telepiiles is tdmogat.

K6rem a Tisztelt K6pvisel6ket, foglaljanak iilliist 6s hozzanak dont6st a fenti k6r6seimben!

Vdrom pozitiv e lb irii lii s u ka t, tisztelettel:

Takdcs Zoltd n

. ". r,j

Tak6cs Zoltdn

V6rpalota

Erd6dy P.T.u.8.

T el. szim: 06/20-3 14-2580

Lit6r Ktizs6g 0nkorm6nyzata

Lit6r

Almos u. 37.

K6pvisel6-testtilet 16sz6re

Tiirgy: K6relem iv6viz hdl6zatra va16 csatlakozdsra

Tisztelt Kdpvise16k!

---_--{
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rAruiCS ZOLT{N

ViRPALoTA
Erd6dy P6lfS Tamris u. 8.

8100
takacskalacs20 I 4iZ1 gmail.com

intb@takacs-kalacs.com

Tcirsl T Sj6koztatds telepiil6srendez6si eszkiiziik
r6szleges m6dositris{val kapcsolatosan

Tiszletl Takrics Zoltdn tr!

T6jdkoztatjuk 6nt, hogy Litdr Kdzsdg Onkormrinyzata 2021.06.02-in kezdemdnyezte a

Telepiildsrendezdsi Eszktizeinek rdszleges m6dositrisrit ndgy pontot drintoen.

Az Allami F6dpit6sz a 2021.09.27. napon al6irt szakmai zri,r6 vdlemdnydben a

Teleptil6srendezdsi Eszkdzdk hrirom pontban (1.,2.,4. sz. m6dositris) tdrt6n6 m6dosit6set
j6vrihagyta, mig az 'Mti-I' is '*O-1*lelii mexdgozdasdgi dvezetekrc vonatkozti

3. sz mddosittissol szemben lifogtist emelt. A Kdpvisel6-testiilet a Telepiildsrendezdsi

Eszk<izdk m6dosit6silt az Ew. 8. g (2d) bekezdds alapjin az Allami Fridpitdsz zdr6 szakmai

vdlemdnydnek figyelembevdtel6vel fogadhatja el, ezErt a K6pvisel6-testtilet a melldkelve

csatolt haterozat6ban foglalt dtintdst hozott.

A mezogazdasigi dvezetet drint6 m6dos(t6sok j6viihagyrlsiira csak tovribbi aldtrimaszt6

munkardszek kidolgoziisa 6s egyeztetdsi eljdrrisok lefolytatdsa uten van lehettisdg, amellyel

kapcsolatosan a megbizott teleptil6srendezdsi vezet6 tervezri Planteus Kft.(N6meth Ferenc

planteus@planteus.hu , 30/400- l5-84) tud Onnek rdszletes felvil6gosit5st adni.

Mell6kletek:
. 118/2021.(XI.30.)LKthatiirozat,
. Allami F6dpitdsz VEl05 /479-212\2l . sz. zrir6vdlem6nye

Lit6r,2022.Ol.l8.

1c,-^-,- - -+
Varga Mih6ly
polgarmester

Bencze Eva
jegyzd

Tisztelettel:

Lit6r Kiizs6g Onkormrinyzata



KIVONAT

a k6pvisel6-testiilet szeptember 30-i iil6s6nek jegyz6kiinyv6b6l

Lit6r Ktizs69 6nkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
ll8l202l. (IX.30.) Lkt. hatirozata

Litdr Kdzs6g Onkormrlnyzat6nak kdpvisel<i-testiilete arr6t d6ntdtt, hogy a

telepiil6srendezdsi terv 3. sz6mri m6dosit6shra - mez6gazdas6gi teriilet M61 6s az

M61* dvezeteire vonatkoz6 el<iir6sok feliilvizsgiilatrira - a Planteus Kft tovibbi
munkar6szeket dolgozzon ki majd ea k6vet6en kertiljcin rijra a k6pvisel6-testiilet
fele.
K6pvisel6-testiilet meghatalmazza a polg6rmestert a sziiks6ges intdzkeddsek
megt6tel6vel.

Ha16rid6: azonnal
Felel6s: Varga Mihrily polgiirmester

Lit6r Kiizs6g Onkorminyzata
8196 Lit6r, Almos u.37. Tel.: 88/598-016

Email: litela liter'.h rr

Varga Mih6ly sk
polg6rmester

Bencze Eva sk

Jewzo
:;g::\..'r.t"'

Kivonat hiteldiil:
{ouln ,krtootl.
Koviics Zsuzsa ig.fSea
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VESZPREM MEGYEI
KORMANyHTvATAt

Ugyiratszim:
Ugyint6z6:
Telefon:
Hiv. szdm:

vEta1t479-2t2021.
Dunajcsik Zsuzsanna
06-88r579-314
LlTt1538t2A21

Tirgy: Lit6r kcizseg telepirlesrendezest
eszkozeinek m6dosit5sa
(4 pontban)

egysz e rii sitett eljd rd s
zerb vdlemdnyez6si szakasz

Varga Mihily polgirmester
Lit6r Ktizs6g 6nkorminyzata
Lit6r
(Hivatali kapun)

Tisztelt PolgArmester 0rt

A Planteus Kft. 6ltal elk6szitett, ,,Lit6r Kozseg telepiil*srendez|si eszklzeinek reszleges
mddositdsa / 5a2021. (v. 29.), 6sr2021. (v. 13), 66/2021. (v. 13) sz. k'pvisetLtestiteti
hafirozattal elfogadott telepa!'sfejteszt'sl dont6s atapj6n', megnevezes(, 2021 . .irllius 28.
keltez6s( v6gs5 szakmai v6lemenyez6si dokument6ci6t keres6re 6ttekintettem. A
teleptil6srendez6si tervek 6s a helyi 6pit6si szab6lyzat v6lem6nyeze s6ben az ,pitett
kdmyezet alakibserol 6s vedetm6r6t sz6l6 1997. 6vi Lxxv t. t,Neny (tov6bbiakban: Etv. ) 8.
$-a 6s a telepuklsfeileszrcsi koncepci6r6l, az integrelt btepi)llsfejtesztlsi stratlgier,t 6s a
telep lasrendezesi eszk6zokr6t, valamint egyes tetepiitlsrendezlsi saTdlos
jogintezmanyekr5l szdl6 314nu2. (Xl. 8.) Korm. rendelet (tovdbbiakban: Eljr.) 41. s-a
alapjdn veszek r6szt. A v6lem6nyezesre megkuldott telepi.rl6srendez6si eszkcizciii6l az Etjr
41. s (4) bekezdese, valamint a 40. s (3) bekezd6se szerint az aribbi - zir6 - szakmar
v6lem6nyt adom.

El6zm6nyek:
Lit6r Kozs6g onkormdnyzatdnak Kepvisel6-testarlete az s2t2o21 . (lv 29.), a 6st2021. (v.
1 3.) 6s a 6612021 . (V. 13.) sz6mri k6pvisel6-testuteti haterozataiban a teteputesrendezesi
eszk6z6k m6dosit6s616l ddntott.

A teleptlldsrendezesi eszk6z6k m6dosit6s6t az onkormdnyzat az Eljr. 32. S (1) bekezd6s b)
pontja szerinti egyszerusitett eljeresban kezdem6nyere. Aa Ely. 41. s (3) bekezdese szerinli
v6lem6nyezesi szakaszban a YEl0sl38o-3t2o21. gyiratsz6mI levelemben adtam
v6lem6nyt, amelyben megallapitottam, hogy az egyszerusitett elj616s lefotytat5sdhoz
szilks6ges, az Ely. 32. S (4)-(5) bekezd6se szerinti felt6telek teljestilnek.

A telep0l6sen a f66pit6szi feladatokat - a teleptilesrendez6si eszkozok m6dositasenak
id6tartama alatl - Epres R6bert onkormanyzati f66pit6sz litja el.

A hatdlyos telepail6steileszt6si Es teleptil6srendez6si eszk6z6k;
o a 2O14. 6vben elfogadott telepUl6sfejleszt6si koncepci6;
. a 12112014. (lx. 25.)szami Kepviseld-testtrteti hat6rozattal j6vahagyott teleputes-

szerkezeti lerv (teleptil6sszerkezeti terv 6s leirds);
o a 1012014.(X.2.) sz6mri K6pviset6-testuleti rendetettel meg6 apitott hetyi 6pit6si

szab6lyzat (helyi 6pit6si szab6lyzat es szabalyoz6si terv, a tovdbbiakban: HESZ).

8200 Veszpr6rn, lvtegyehaz i6r .i.

ielelon: 88/579-313, iax: 88/550-835, e-maiij allami.foepiiesz@veszpiem.gov. hu
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M5dosita$i sziind6kok:
1. Az El6d, Almos 6s Arp6d utc6k dltal hatArolt tOmb ,jraszabalyozAsa a 92 hrsz.-o

ingatlanon 6116 6voda bSvit6sevel Osszefugg6sben la 6612A21. (V 13.) sz6m0 kepvisel6-
testuleti hatdrozat alapj6nl.

2. Az Ond es El6d utcai t6mb [jraszabiilyoz6sa a mrivel6desi h6z b6vit6s6vel
osszefBgg6sben la 6512021 . (V 13.) sz6m0 k6pvisel6testUleti hat6rozat alapjanl.

3. Az Me-1 es Mii-1* 6vezetekre vonatkoz6 6pit6si szabdlyok felulvizsgelata laz 5212021.
(lV 29.) szamI kepviselo{estuleti hat6rozat alapjdn].

4. A Nap utca zsakutca .iellegenek megsztrntet6se laz 5212021. (lV 29.) sz6m0 k6pviselo-
testUleti hatarozat alapjdn].

A tervezesi feladat a telepUl6s kclzigazgat5si teruleten felmertilt v6ltoztat6si szAndokoknak
megfeleloen a telepUl6sszerkezetr terv, tovabbA a helyi 6pit6si szabdlyzat 6s annak
mellekletet kepezo szab:ilyozdsi terv m6dosit6sat leszi szOks6gesse.

V6lem6nyez6sre megktildOtt dokument5ci6:
Jelen szakmai v6lem6nyem alap)a a ,,Lfter KAzseg telep}16srendezdsi eszkAzeinek rdszleges
mddositdsa / 52/2021. UV. 29.), 65/2A21. (V. 13), 66/2An. U. 13.) sz. kdpvisel1-testiileti
hatdrozattal elfogadatt telep l,sfejlesztdsl dontds alapjdn" megnevez6s0, a Planteus Kf{.
(cim: 8273 Monoszl6, F6 u. 23.; felel6s tervez6: N6meth Ferenc teleptrl6srendezesi vezetrj
lervez6 [TT- 1 19-02211; szakagi tervezSk: Nemeth Krist6f okl. t6j6pit6sz m6rnok,
term6szetv6delmi m6rnok; lv5n D6ra term6szetv6delmi m6rndk; Sturcz Mihaly okl.
epitom6rnok [TR-k-T/19-0117]) aftal osszeallitott 2021. jrilius 28. kellezes(
tervdokument6ci6.

A tervezesi munkAt az Opibs1gyi 6s az 6p[t6sAggyel osszef{igg' szakmagyakorl,si
tevbkenysdgekrdl sz6l6 2662013. (Vll. 11.) Korm. rendeletben meghatarozott tervez5i
jogosults6g szerinti tervez6 vegeAe. A dokumentaci6 alSir6lapja es tervlapjai tatTalmazzak a
feladat elv6gz6s6ben r6szt vett tervez5k nevet, nevjegyzeki .jel6les6t, al6i16sdt (mdsolatban).

Partners6gi egyeztet6s, v6lem6nyezesi eljaras:
A telepu16sfejleszl6ssel, telepul6srendez6ssel es telepul6skep-6rvenyesit6ssel osszeftigg6
partnersegi egyeztet6s helyi szab6lyait a k6pvisel6testulet a 1012017. (Vl. 30.) rendeteteben
haterozta meg.

Lit6r K6zs5g Onkorm6nyzatdnak K6pvisel6-testtllete a tergyi m6dosit6ssal kapcsolatos
partners6gi egyeztetest 6s a v6lem6nyezesi eljdrr5st lefolytatta, az egyeztetesi eljdriist a
9612021. [.i lll. 24 ) szimri hatirozat5ban lezSrta.

Az Sllamigazgatdsi szervek v6lem6nyere 2021. jrilius 28. d6tummal ,,Onkormdnyzati vdlasz"
kerult osszeillitasra. amelyben felsoro[5sra kerultek az egyeztet6si elj6r6sban megkeresett,
de nem nyilatkoz6 ellamigazgatasi szervek. A nyilatkoz6 5llamigazgatAsi szervek 6s
onkorminyzatok v6lemenyei csatoliisra kerultek.

A Veszpr6m Megyei KormAnyhivatal F6ldhivatali F6osztily Fdldhivatali Osztily f. a
171911212a21. ugyiratszemu (2021. j*nius 7.-en kelt) as a fi219!2t2021. ugyiratszem0
(2021. j0nius 21.-en kelt) velemenyeiben a megszr.lnt 059/2-9, 059/11, 059114 helyrajzi
szamok helyett 059/21-36 es az 59/13 (?), 059/20 hetyrajzi szdmon nyilvantartott ingauanok
vonatkoz6sAban az alabbiakat 1692itette:

.,Az ,rinteft term5fdldek 3-as min1segi osztittyit gyiim6lcs6s ds 4-es, 5-cis, 6-os min6s6gi
osztttlyit szdntd mtvel'si +grtkent vannak nyituenbrtva. A helyi tdrzsk\nyv szerint a 3-as
minSsdgti gydmolcs1s etlagos, a 4-es min6s6gfr szdnt' d agosndl jobb. az Scis, 6-os

fi szdnt6 Stla il rosszabb mindsd

B200 Veszprem, MegyehaT- ier .i.
ieieion: 8B/579-3'13, i'ax: 88/550-835. e-maii: altarni.tbeoitesz@veszprern.goy hu
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,,A (Tftv.)l UB S @ bekezd1se szerint:
Az egyeztet'si eueresban az inga antigyi habsegnak - a (3) bekezdlsben meghat,rozott
eset kiv6tel6vel - kifogdst kell emetni, ha a tetepaasrendezlsi terv k6szit6se, vagy
mddosit,sa alapjAn kijetAft be6pitesre szeft brUletek
a) t5bbsegdben Stlagosndt jobb min6s6gij termdf\ldeket erintenek, ,6s a be6pit6sre szdnt
teriilet 1vezeti besoroldsdnak megfelet,, tertjletfethaszndldsra hasont6 k,riilm,nyek es
feltdtelek eset6n dtlagosndl gyeng*bb vagy flttagos min6s6ga brm1f1tdeken is sor ieruthet,
vagy
b) dvezeti besorobsdnak megfelel6 teriitetfelhasznaasra ke 6 nagyst4g? t'rmeftlkben
lehet6s6g van a telepiitds m6r be6plt6sre kijet1lt, de meg fel nem haszneft rcrulet1n is.
A telepiiltlsi eszkaz m6dosit;6s dttagosn'r jobbminls6gii szint6 m vetlsi igi
term6fiildteriiteteket ,6rint ez6rt a fentiek alapj1n a +es mincis'ga sz6nt6 teriiteiek
eset eges mrs cart hasznSbt indokotni ke!! a beruhezes hetyhez k6tiitts6g6vet,
itletve a fentiek alapjen mi6rt azon a teriileten keriit sor a mas c6t(r hasznelata.',
Az ,,onkormbnyzati vdlasz" szeinl. ,,Az emlitett sz6nt6 teruteteken m6s c6tt haszndlatot nem
terveznek, a mbdositdsnak ez nem tdrgya".

A veszpr6m Megyei Korminyhivatar Agrririigyi F6osztery Erd6szeti osztiiry a
VE-09/ERD/02444-312021. 6s VE-09/ERD/02444-i12121. ugyiratsz6m6, 2021. j0nius 16-:ln
6s 2021. jdnius 26-an kelt v6temenyeiben a teNezett m6dosit6si szend6kokkat
kapcsolatosan kifog;ist nem emell, ugyanakkor a 3. szemu modosit6sban hivatkozott
fdldreszletek vonatkozasaban felhivta a figyelmet, hogy azok az erdo vedelmer1t 6s az
erd5gazddlkoddsrdl sz6td 2009. 6vi XXXVll. bN6ny 12. s (1.), 6s a 4. g atapjan fdsitisnak
min6sulnek, igy amennyiben ezen ingaflanon meglev6 fadllomany kitermel6se szuks6ges
akkor az csak a veszpr6m Megyei Korm6nyhivatal Ag16rugyi F6osztaly Erdeszeti oszdlyira,
a fakitermeles iervezett kezdete el6tt legkes6bb 21 nappal el6zetesen benyrijtott fdsit6sban
tervezett fakitermeles bejelentese utan vegezhet6.

A veszpr6m Megyei 6nkormanyzati Hivatat a o4t16o-2tzo2t. 6s a o4t16a-4r2021.
ugyiratszami, 2021. jtnius 9-6n es 2021. jfnius 2s-en kelt velem6nyeiben a tervezett
m6dositdsi sz6nd6kokkai kapcsolatosan kifogast nem emelt, ugyanakkor a 2. 6s 4. sz6mrj
m6dosit6sok lekintet6ben szakmai jellegri eszrev6teleket tett.

Szakmai v6lem6ny:
1. szim0 m6dosi€s:
A m6dositas c6lja az El6d, Almos es ond utc6k anal hataro[ tombben fekvo ovoda (93 hrsz.)
f6r6helyeinek b6vithet6s6ge, 0j 6voda 6s b6lcs6de 6pit6se 6rdekeben a tombre vonatkozo
6vezeti el6irisok m6dos[t6sa. Az ovezeti besorol6s m6dositds6b6l ered6en a tomb be6pit6si
parameterei a legnagyobb 6puletmagasseg mertek6ben (5,0 m helyett 6,0 m), valamint a
beepitesi m6d tekintet6ben v6ltoznak.

A tervezett m6dositisi szlnd6kkal kapcsolatosan kifogiist nem emelek.

2. szimf m6dosit6s:
A tervezett m6dosites soren az Elrid es ond utca kozotti tcimb rijraszabdlyozdsra kertit,
amelynek sordn megtortenik a m0vel6d6si hez 6s az azzal szomsz6dos ingaflanok
levelaszt6sa (vt2), a tomb tobbi (eflemzrlen ikres be6pit6s[) ingaflana a kialakutt elapotnak,
valamint szomsz6dos lak6 tomboknek megfelel6en kertv5rosias lak6 Lke3.iel[ epitesi
ovezetbe kerul. A vt2 jelii 6p'tesi ovezetben a legnagyobb epuletmagasseg nem vdltozik.
ugyanakkor a be6piteftseg legnagyobb m6rt6ke 35 0/o-161 50 %-ra emelkedik 6s a I

1 a term6f0ld vedelmerol sz0t6 2007. evi CXX|X. torv6ny
.!.1)i,: lta;:.-? t2:fz. *.A)A

8200 Veszpiem, iriegyeh6z ier ,i.
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zdldfeliilet merteke 35 0/o-,o1 25 o/o-ta, a 119 hrsz.-U ingatlan eseteben 10 o/o-ra csokken. A
lak6teriiletbe sorolt ingatlanokon a be6pithet6s6g m6rt6ke 5 o/o-kal, a legnagyobb
6puletmagassig 0,5 m-el csokken, mig a zoldfelirlet mert6ke 35 0/o+6155 %-ra emelkedik.

Az onkorm5nyzat m6dositessal kapcsolatos szendokat elfogadom, ugyanakkor
ism6telten felhivom az onkorminyzat figyelm6t afia, hogy az orszdgos
telept)l'srendezesi es 6pit6si kovetehenyekrdl sz6l6 25311997. (Xll. 20.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: OTEK) 7. $ (2) bekezd6se'? alapjdn a legkisebb ztildfelulet m6rt6k6nek
csak a '119 hrsz.-U ingatlanra vonatkoz6an megenged6bb szabSlyoz6sa agg5lyos.

Fentiek figyelembe v6tele mellett a tervezett m6dosit6ssal kapcsolatosan kifogest nem
emelek.

3. szamt m6dosites:
A m6dositas celja a mez6gazdasagi tertrlet M6-1 6s M6-1' jelii dvezeteire vonatkozo
el6irSsok felirlvizsgdlata 6s m6dosit6sa a magasabb rendtj jogszabdlyok (ter0letrendezesi
tervek) viltozds6b6l ered6en.

Koribbi v6lem6nyemben k6rtem a tervezett m6dositis r6szletesebb al6timaszt6s6t a
mez6gazdas6gi terUleteuovezetek, valamint a t6rs6gi tivezetek megfelel6s6nek
vizsgilat6t. A z616 v6lem6nyez6sre megktrld6tt tervdokumenteci6 ezt tovibbra sem
tartalmazza egy6rtelmiien. A dokumentaci6 alatamaszt6 munkar6sz6t a tervezett
m6dositassal kapcsolatosan az a16bbiak szerint k6rem kieg6sziteni:

M6-1 6vezet a belterulett5l d6lre, a valamint a belterillett6l 6szakra fekv6 gazdas6gi tertiletek
k<jz6 6kel5dve tal6lhat6. Mi-1'ovezet a 71O-es fcirit lit6ri szakasza mellett kerUlt kiielol6sre.

A HESZ jelenlegi szabalyoz6sa:

,,52. S G) Me-1, Me-1" ,vezetben 6p letet lqtesiteni csak a balatoni teniletrendez,si
szabdlyzatrdl sz616 ldNdny eftahnos mez6gazdasegi tdrs6gi 1vezetere vonatkoz6 szabdlyok
alkalmazdsdval lehet. "

,,52 S @ M6-1, M6-1' ivezetben lakdep\bt csak gazdasdgi ep,bt meg6te eseten 6pithet6.
A lak6'p\letek 6p letmagassdga nem haladhatja meg az 5,5 meteft, s alapter letiik nem
haladhatja meg a beepitett alapteriilet 30%-6t."
,,52. S (1) Me-1, M5-1' Avezetben birtokkozpont alakithato ki a batatoni ter{iletrendez,si
szab1lyzatr6l sz6l6 szabdlyok szerint."

A HESZ tervezett szabdlyoz6sa:

,,Md-l, M5-1. ovezetben dphletet !'tesiteni csak a kUl6n jogszabelyban, az eftahnos
mez6gazdas4gi lerlilet ovezetdre vonatkoz6 szabdlyok alkalmazdsdval lehet."
,,Me-l, Me-1- 1vezetben birtokkdzpont alakithatd ki a k lAn jogszabdlyban meghabrozattak
abpjen."
,,M61, Md-1" 1vezetben lak6rendeltetes a bedpitett teriilet 10 o/o-6t nem haladhatja meg.,'

Fentiek alapjan a hatelyon kivi.il helyezett a Balaton Kiemelt Udulokozet Teriiletrendezesi
Tervenek elfogadds5r6l es a Balatoni reruletrendez6si szabalyzat megallapitasar6l 2000. 6vi
CXll. t6rv6ny a hatdlyos ,,kiil6n jogszabdly' kerul hivatkozdsra, tovebb6 a lervezett
szabalyozasb6l tdrl6sre kerLil a lak6 rendeltetes/epulet elhelyez6s6nek azon kieg6szit6se,
amely azt csak a gazdasdgi eputeurendettet6s megt6te eseten irja el6. A HESZ 52. S (4)
bekezdese tartalmazza az Me-1 es M6-l' ovezetben elhelyezhet6 6puleteket, amelyek

2 OTEK 7. g (2) bekezddse szerint az epitesi ovezeteket, ovezeteket a megEv6 vagy tervezett
rendeltet6sUk, be6pitettseg0k 6s karakterbeti k0tonbs6geik alapjan ogy kell besorolni, hogy az egy
ovezetbe tartoz6, azonos adottsagu telkeket azonos ert6kii epitesi jogok es kotelezeftsegek
illess6k me

-l'-ll.[ir.'. ^.'
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k6zdtt a lak6 6puret melett csak z6r6jerben van a ,.(gazdasigi funkci6 megrete eset6n),,
kit6tel. Amennyiben az s2" s (6) bekezd6s6b6r ezen kik6t6s t<irr6sre keriir, az
egy6rtermfisrig 6rdek6ben azr a 2fu6ler helyett k6rem k6terez6 6rv6nnyer
meghat6rozni.

A HESZ 3. mell6klet letentegt szabetyozasaj
B C

Sz6nt6 Ultetveny
(sz6l6)

Uttetv6ny
(gyumOlcsos)

D

t ha/3 ha

E

Gyep

Kjalakithat6/beepitheto legkisebb
telekmeret

Kialaklthat6/beep ithet6
teleksze,esseg

Be6pitesi m6d

legkisebb

Legnagyobb be6pithet6s6g

Eisn"syobb dilutr"g"".as
I rerip-s.inr aratti oe+-,tt ero"e g
a!l"plgrulete

iBejlpithel6 leg

Beepithet6 leg

BeApilesi mod

Legnagyobb beepithet6seg

Legnagyobb 6ptiletmagasseg

Terepszint alatti be6pithet6seg max
alapterajlele

5 haDA ha t hal2 ha

100 m 30m

SZ sz
o,3% 2%

(max 1000m,) (max 800mr)

3 ha/s ha

SZ

1%
(max 1000m'?)

6.0

o,50/o

30m

1%
(max 1000m'?)

60

o,'ah

30m

max.
o,1c/.

A HESZ 3. melleklet tervezett szabdlyoz6sa.
A

l

','. . -L
!r"$r"tkrqgt,
kisebb lelekszebss6g 30m

SZ

1% 1yo

(max 1000m'?) (max 1000m?)

T- op.n-

B t)
F

Kert
]

2ha

6,0;

c E F

Gyumdlgsds I Gyup

3ha 5ha

Szanto

20 ht
100 m

0,30/a

S26,6

^-tna
30m

20/"

(max 800m')

6,0 m

30m

SZ

30m

(max 1000m1

6,0 m

0,3%

10/o

(max
700m'?)

6.0 60

A HEsz tervezet a m0vel6si 6gak kozott bevezeti a kert kateg6riet, a kialakithat6 legkisebb

6,0 m

1% 1%

telekm6retet nem szabilyozza, csak a be6pitheto legkisebb telekmeretet, tovabba
szabSlyoz6si elemk6nt - a legnagyobb be6pitetseggel azonosan - meghatarozza
terepszint a,atti be6pithet6s6g mert6k6t.

A Magyarorszitg 6s egyes kiemelt tersegeinek teriitetrendez1si terv1rdt sz6l6 20i8, 6vr
CXXXIX. t6rv6ny (a tovSbbiakban: MaTrT) egyes t6rs6gi dvezetekben megd apitja a
kialakithat6, valemint a be6pithetd legkisebb telek m6retet, valamint az 6pi.iletek
(epitm6nyek) elhelyez6s6nek felt6teleit, az ethelyezhetci 6pitm6nyek (6pUtetek) es
rendellet6sek kor6t, igy tdbbek kozOtt az 6kol69iai hi16zal magterulet6nek, pufferterulet6nek
6s okol6giai folyos6jdnak ovezet6ben a MaTrT 78-80. g-ai az irdnyad6ak, mig altatenos
szab6lyk6nt a MaTrT 52-53. S-ai veend6k figyelembe.

A MaTrT 52. S-a t6bbek kdz6tt meghat6rozza a beepit6sre nem szint tertileten a kaalakithato
legkisebb telekm6retet (3000 m'?). Tekintettet arra, hogy a HESZ tervezet a kialakithato
legkisebb telekm6retet mir nem szabdlyozza, ez6rt e tekintetben k6rem a MaTrT 52. g-
6nak3 az tirv6nyesit6s6t.

3 MaTfT 52. 5: ,.(1) A Balaton kienelt nddkjkazel teteptbseinek be,pitosre nem szant terijtetein 30ao m,-nal
kisebb telek kbzlekeddsi, kdzmielhelyezOsi 6s hirk6zl6si ter\tet, zdldteri)tet, ed1tenjlet, etve a
k,zleked6si, kAz fiAelhelyez,si * hitkdzl,si tediletek kialakitAsa ut6n visszamarad, nez6gazdasigi es
erddterulet ovezetben levd lelek kivdtel,vel - nem alakithat, ki

ul

a

!:iszt=-c:t
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A MaTrT ovezeti tervlap.Jait, valamint a ktilter0leti szabelyozasi tervet osszevetve az Ma-1 6s

Ma-1" ovezeteket az dko169iai hdl6zat magterUlet6nek, pufferteruletenek 6s 6ko169iai

folyos6.i6nak tersegi 6vezete nem erinti. Felhivom ugyanakkor a figyelmet, hogy a MaTrT 53.

$ (1) bekezdes b) pontja szerint, az orszegos Jelent6segri v6dett termeszeti teri]leten nem
epithet5 be a szdnt6 mLlvel6si agU teroiet. Az alStSmaszt6 munkar6sz ennek igazolis6ra
nern t6r ki.

Kor6bbi v6lem6nyemben szint6n jeleztem, hogy a helyi 6pit6si szabalyzat tervezet 1. $ (1),

valamint (2) bekezdes6ben a terAletendezdsi tervek k€szitdsdnek 6s alkalmazdsinak
kiegeszit1 szab4lyozes1r'l sz6lo 912019. (Vl 14.) MvM rendelet (a tovdbbiakban: MvM
rendelet) az esetben hivatkozhat6 es 6rvenyesithet6, amennyiben az MvM rendelt 14.

mell6klet6ben lehat6rolt altalanos mezogazdas5gi terulet (ters6gi) ovezete, valamint a

teiepul6srendezesi terv M6-1 es M6-'l " jelii (telepUlesi) ovezetek lehat6rol6sa megegyezik.

Az fi,rlvM rendelet 13. S-a szerinl az altalinos mez6qazdasa qi ter0let 6vezet6t a
telepiil6s.endez6si eszk6zben le kell hatarolni ,6s azt legalAbb 95o/o-ban 6ltaldnos
mez6gazdas5gi teriiletbe, term6szetkozeli tertiletbe vagy kozlekedesr tertiletbe kell sorolni. A
fennmarado teruleten nem jeldlhet6 ki az OTEK 24. $ (2) bekezd6s a) es b) pontia, valamint
a 30/8. S (2) bekezdes i) pontja szerinti 6pit6si ovezet, valamint Ovezel.

Az MvM rendelet 14. mell6klete 6s a kiilterUleti szabillyoziirsi terv 6sszehasonlitas6t
k6vet6en megallapitottam, hogy az altalenos mezdgazdasigi terttlet t6rsegi ovezete a
telepUl6s belter0let6t6l delre tekv6 Me-1 6vezetet csak r6szleteiben 6rinti, ezrirt a t6rs6gi
dvezet altal nem 6rintett ingatlanok vonatkozAseban az Mvllll rendelel 13.-17. S-ai 6s az
OTEK 29. g (9) bekezd6sea nem alkalmazhat6ak.

Az MvM rendelet '14. S (1) b) pontia a mLivel6si 6gak kozott egytrttesen sorolja a gyepet, a
retet 6s a legel6t. Amennylben a HESZ csak a gyep eseteben ad lehet6seget epit6si
tevekenyseg v6gzesere - az egy6rtelmiiseg v6gett - k6rem a r6t 6s legel6 kiz6ras6t a
szabalyozasban, ellenkezS esetben a 3. szimti mel16klet F oszlopinak kieg6szites6t.

K6rem tov6bbi egy6rtelmfisiteni, hogy az Mal, valamint il6-f iivezetekben az MvM
rendelet vagy a helyi 6pit6si szabelyzat 3. mell6klet6ben - a m0vel6si 6ggal
6sszefugg6sben - meghatirozott param6terek alkalmazand6ak, vagy a k6t el6ir6s
egyiittesen 6rtelmezend6 (az ,,Md-1 , Me-1' ovezetben lpiiletet btesiteni csak a k1ton
jogszabilyban, az dltal1nos mez6gazdasdgi tertilet 1vezetdre vonatkoz| szabillyok
alkalmazdsaval lehet." eli,ifis megit6l6sem szerint kiz6rja a HESZ 3. mellekletdnek az
alkaimaz hat6sagat).

Az llllvM rendelet a gazdasigi 6pitm6nyek krir6t lesz(kiti (pl. hagyomdnyos, almos
allattart6, a termel6st, feldolgozdrst szolg6l6, sz6l6termel6si, borAszati c6ljr es borturizmust
szolg6l6 gazdasdgi 6pitm6ny), ezzel szemben a HESZ megenged6bb, ez6rl k6rem az
elhelyezheto epuleteUrendeltet6sek felulvizsgalatAt

Fentiek alapjSn a tervezett m6dositast csak a mez6gazdasagi teriileteuovezetek,
valarnint a t6rs6gi rivezetek teljes korfi megfelel6s6nek viz$galatiit 6s a helyi 6pit6si
szabalyzat tervezet megfelel6 - egy6rtelm0 - kidolgozis6t kiivet6en tudom temogatni.

(2) A tnAr bedpnll telek nert oszthata meg. ha a telekletoszbs eredm,nyeke a ketetkez' tetkak
beepiteftsege az adott tera)te

4 Oi;K 29. S (9) bekezdese: -,4

bn eNCnyes szabAlyozesi el6ir,sok ebl megengedett m'ftAkd meghatadn6.'
Balatoi Kiemelt l-Jdil1k,rzet 

'ttal'nos 
mez^qazdaseai eqjdlyezetgesp]Gbe!1

a (3)-(7) bekezdes eliiresai helyett a te iletrendezcsi leyek k6szit6s6nek es akalmazasinak
szabAlyoz Asefil szblb tniniszten rcncielet speciefis Avezel, eloi.esa kell alkalmazni

kiegdszl16

lJl,.jl[... r5iiii:isz :iCi./'
8200 V--szpr6.n, t\iegyehaz ie|i.

telerbn: 8B/579-313, iax: 88/550,835, e.mail: ail?:rti.ioepi€sz@veszprer:l.gov. hu
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A Nap utca zs6kutca je[e96nek megszuntetes6b6l ered6en a kozteruretek rijraszab6ryozdsa
6s a 302 hrsz.-t ingaflan lak6teruretk6nt megmarad6 terekresz6n (sarokterek) az epitisi hery
egy6rtelm0 meghat5rozdsa. A jeren m6dosit6si sz6nd6k 2020. 6vben mar egy egyszer0sitett
egyeztet6si eljdrdsban szerepett. Az akkori eljdrdsban felhivtam a figyelmet 

" 
i6.luk"d6"i

szakigi munkar6sz kieg6szit6s6nek sziiks6gess6g6re, varamint a terepur6sszerkezeti
terven t6rt6n6 6br5zoliis (Etjr 9. g (2), Etir. 9. S (S)) m6didra.

4. szimri m6dositas:

maszt6 munkar6ssze15 kapcsolatosan ism6telten felhivom a figyelmet. hogy az Eljr
r 31-bekezd6se a 2012. december 1-en hat5lv ban levo. 6bb6 a 2012. decem

Az al6tA
4s. s (2)

alkalmazand6 jogszabSlyi kornyezetet halArozza meg. Liter kozs6g hetyi
2014. okt6ber 2-iin kerult elfogad5sra, ez6rt a m6dositds tekintet6ben az

Eljr. 6tmeneti rendelkez6sei nem tekinthetcjk ir5nyad6nak.

Az aldtdmaszt6 munkar6sz 3. oldal6n, a 2. cim alatti 3-4 bekezd6sek megit6l6sem szerint
nem az aktualis tervez6si munkiihoz kesziiltek, k6rem ezek javites6t.

Az alAtAmaszt6 munkar6sz rarlarmazza az MaTrT, az MvM renderet, varamint a veszpr6m
l\4egyei onkorminyzat Kozgyr:il6s 6nek a veszpr6m megye tertitetrendezesi szabdlyzatarol,
t6rs6gi szerkezeti terve161 6s dvezeteir1l sz6l6 isl2olg. (xll. 13.) onkormdnyzati iendelei
orsz5gos 6s ters6gi ovezeteiver var6 6sszhang vizsg6latiit, ugyanakkor nem terjes k<irfien
t6r ki az el6irisoknak t6rt6n6 megferer6s vizsg6ratara (3. sz6ma m6dosit6s).
A dokumentaci6 nem rartatm azza az dnkormanyzati f66pit6sz Erjr. 3/c. s szerinti
feljegyz6s6t a tervezesi munka sorin elkr6szitendd tartalmi elemekr6l. Kerem a
feliegyz6s p6tl6s6t.

Ktirnyezeti vizsgilat:
Az egyes tervek, illetve programok kornyezeti vizsgdlatiir6l sz6la 2t2o0s. (1. 1.1.) Korm.
rendelet 4. g-a alapjdn a kornyezeti vizsg6lat lefolytatdsival 6s a k6rnyezeti 6rt6kel6s
elk6szit6s6vel kapcsolatban az onkormanyzat kik6rte az 6rintett allamigazgat6si szervek
v6lemenyei (e tekintetben a vEtosl33o-2t2021. 6s a vEtostS3o-7t2021. ugyiratszamu
leveleimben nyilatkoztam). A Kepvisel6-tesfilet a g6t2o2l. (vlll. 24.) sz6m0 kepviselG
testuleti hatarozateban k6rnyezeti vizsgdlat lefolytatSsdt nem tarlotta szuks6gesnek.

Orszigos f5ripit6sz z516 v6lem6nye:
A telepul6srendez6si eszkozok m6dositdsa sor6n rij be6pit6sre szint tefl.ilet krjeldlese nem
tortenik, ez6rt az Etv. 8. s (2a)-(2d) bekezd6seinek, az orszSgos fo6pitesz megkeres6s6re
irdnyu16 el<5ir5sait nem kellett alkalmazni.

me at6l n sren
m6dosit6sa sorln
6pitesi szab6lyzata

Szakmai v6lem6nyem aisszefoglalSsa:
Lit6r kdzs6g telepiil6srendez6si eszkdzeinek az .1. sz6m, (az El5d, Almos 6s Arp5d
utc6k altal hatarolt tdmb [jraszebalyozasa a 92 hrsz.-u ingaflanon dll6 6voda b6vitesevel), a
2. szamu (az ond es El6d utcai t6mb 0jraszabilyozdsa a mrivelod6si haz b6vit6s6vet
6sszefugg6sben), valaminl a 4. szamu (Nap utca zs6kutca jelleg6nek megszuntetese)
m6dositiisSra ir6nyul6 z516 v6lem6nyem a jelen z616 szakmai v6lem6nyemben
foglaltak figyelembe v6tele mellett egyet6rt6, a j6v6hagy6sra sz6nt munkar6szek
k6pvisel6-testiileti j6vahagyesa ellen kifogast nem emelek.

,.Az .)nkomenyzat a m,dosifisokat az Etjr. 45. S e) a) pontban megfogalmazottak
OTEK 2013. januer 1.-6n hatdlyos tetepat1iinOizesi bftatmi k6vetetm6n

5

8200 Veszprem, $egyeh6z i:6r 1.
',eieio;i: B8/579-313, iax: 88/S50-830, e-ma:l: atiami.foepiiesz@veszprem.Eov. iu
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rAz ah nak al kal maze sev al kiven val1sitani.' okumentaci6 3 oldal
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Lit6r kdzs6g telepiil6srendez6si eszk6zeinek a 3. sz6m{ (az Me-1 es Ma-1- ovezetekre

vonatkozo epitesi szabalyok feliiivizsgalata) m6dosit6s6nak k6pvisel6-testuleti
jov4hagy6sit - az egyeztet6si el.i6ris marad6ktalan lez5rdsSnak hidny6ban (Veszprem

I\ilegyei Kormanyhivatal Foldhivatali Foosztdly Foldhivatali Osztely 5.), tovebbe a HESZ

tervezet nem egyertelmri szabalyozasi tartalma, valamint az aletamaszt6 munkar6sz nem

megfele16 kidolgozoftsaga (alatamasztoftsaga) miatt - ielen form6j5ban nem tAmogatom.

Amennyiben a fentiekben r6szletezett m6dosltdsokat az 6nkormdnyzat elv6gzi, azt
kovetoen - a 3. sz6m[ m6dositSs tekinlet6ben - van lehet6s6g a zer6 v6lem6nyez6si
szakasz megismetl6s6re.

Felhivom a figyelmet, hogy a k6pviselo-testirlet a telepirl6srendezesi eszkOzok m6dosit6sit
az litv.8. g (2d) bekezd6s alapjan az ellami f66pit6sz zir5 szakmai v6lem6ny6nek
figyelembev6tel6vel fogadhatja el. Az El.jr. 43. S (3) bekezd6se szerint, amennyiben az
allami fdepiteszi hataskoreben elj6r6 f6virosi 6s megyei korm6nyhivatal vagy az eljirdsban
16szt vev6 6llamigazgat5si szerv jogszabalyi irtkdz6st eszlel, haladektalanul kezdem6nyezi a
f6v6rosi 6s megyei korm6nyhivatalnal - a polgarmester egyidej0 taj6koztatesa mellett -a
telepi.rl6srendezesi dontes jogszer s6gevel kapcsolatos torvenyess6gi felUgyeleti elj6rAs
lefolytatAsat.

T6i6koztatesk6nt az alebbiakra hivom fel a figyelmet:
Az Etv. 8. S (4) bekezd6s a)-c) pontjai szerint a polgdrmesternek gondoskodni kell a

telepiil6srendezesi eszkozok nyilviinossaig616l.

Az Eljr. 43. $ (2) bekezd6s6ben foglaltak szerint a polg6rmester az elfogadAst kdvet6 15
napon belLil gondoskodik az elfogadott telepill6srendezesi eszkozok kozz6t6tel616l, valamint
az 6rinlett ellamigazgatesi szervek, az dllami f66pit6sz, tovabbe a Lechner TudaskOzpont
resz6re t0rt6n6 megk0ldeser6l.

Az eltogadott telepiil6srendez6si eszk6z6ket - teleptil6sszerkezeti tervet, helyi 6pit6si
szabelyzatot 6s szabilyozisi tervet - digitalis adathordoz6n (CD-n). *.pdf

formdtumban 4s papiralaoon k6rem megktldeni.

Az Epites0gy Dokumentdcids 6s lnformici6s Kozpontr6l, vatamint az OrszAgos Epit6sUgyi
Nyilv6ntartdsr6l szolo 31312O12. (Xl. 8.) Korm. rendelet 4. S (1) bekezdes g) pontja alapjiin a
telepul6srendez6si eszkozdket, a rendeletet vagy hatarozatot 6s terv-mellekletet az
onkormanyzat donteset kcrvet5 30 napon belul a jegyzS koteles a (2) bekezdes szerint a
Dokument6ci6s Kozpont r6szere ingyenesen atadnl, illetve megkUldeni.

A v6gso szakmai v6lem6nyez6si szakaszban a zA16 szakmai v6lem6nyemet az Eljr. 40. g (2)
a) pontja alapjAn adtam ki.

Az Eljr-ben meghatarozott allami f66piteszi szakmai feladatokat a f66pit6szi tev6kenyseg16l
sz6i6 190/2009. (lX. 15.) Korm. rendelet 2. g (1) bekezdEse es a 7. S h) pontja alapjdn t6tom
el.

Veszpr6m, 202{. szeptember 22. Tisztelettel:

s Szabolcs
'r]'€k megbizott

,''' neyeben blz6s6b6l

,)c-l.
Zsolt

t.
N6met

sr 6llan+i 6pit6sz
J L-'-
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:(l:D a?orosito: 566 i 85331

i,
t

tzpra



d.tl2zsl2Du L;w.

4*9, torzel r'
Tisztelt 0nkormSnyzat!

Lit6ren a 071-es 6s a 067 hrsz-0 ingatlanok tulajdonosa vagyok

Fejleszt6si sziind6kkal vSsdroltam az ingatlanokat, mellyel a kOzsdg fejl6d6s6hez is szeretn6k hozzd

jdrulni iparijellegfi tev6kenys6get szeretn6k folytatni mellyel a vdllalkozdsaink szeretn6;;k-
munkahelyet teremteni 6s helyi vdllalkoz6soknak lakosoknak munkdt adni.

Tov6bbiakban a beruhdziisokndl 6s a k6s6bbi m0kddtet6s so16n szeretn6nk helyi viillalkoziisokkal

szerz6dni .

Szeretn6nk telephelyUnket Litdrre iithelyezni 6s eziiltal a befizetett ad6t ls oda szeretn6nk fizetni.

A 071-es hrsz-0 Ingatlan 5,5ha mely ter eten szeretn6nk megval6sitani egy 1.200m2 alapter0letU

iroda 6s teherjCrm0 6s munkag6p javit6 m0hely 6pUletet, 6s az 6pUlet egyiittesben l6trehozndnk

munkds szilldst is.

Kialakitdsra kertllne a teriileten egy 150db kamion befogaddsdra alkalmas kamion parkol6 is.

Egy 8500m2-es raktiir 6ptilet is meg6plt6sre kerlilne.

A terulet als6 r6sz6n szeretn6nk egy komposztd16 6s 6pit6 anyag feldolgoz6 telepet l6trehozni.

Szeretndnk zOld hullad6kot komposztiilni, dgakat tusk6kat dariilni toviibbiakban beton tormel6ket

egy6b 6pit6si tOrme16ket feldariilni majd tjra hasznositani.

Epit6anyagokat 6s timlesztett anyagokat t6rolni, forgalmazni.

A 057-es hrsz-[ ingatlanonT,Tha csak a 3ha -os sii196valjelolt r6szdn szeretn6nk megval6sitani egy

7200m2 -es raktdr6ptlletet a fennmarad6 r6sz6n kamion parko16 kertllne kialakltdsra.

A fenti elk6pzel6sekr6l term6szetesen N6meth Ferenc f66pit6sz urat is tdj6koztattam

K6rem a tisztelt tinkormdnyzatot, hogy tiimogassdk az elk6pzel6seimet 6s ennek megfelel6en

m6dosftsik a rendez6si tervet melynek kolts6geit term6szetesen v5llalom.

0gy gondolom Lit6r telepUl6s6nek fejl6d6s6hez szeretn6k hozziijiirulni, mely be ruh;izdsokka l,

gyarapitan6nk az amfgyis egyedi adotts6gokkal rendelkez6 ktizs6get.

Ha b;irmi k6rdds egyeztet6s meriilne fel k6szs6ggel 6llok rendelkez6s0kre.

Mel16kelten kUldtim a t6rkdpekre rajzolt vdzlatokat.

..or/c/,
riszteretter , k.////: L/rzz_

Kiintes Vince 05(30)9 395-051

Kelt: Tihany,2022. januiir 17.
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