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Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatali helyisége 
(Veszprém, Megyeház tér 1. 11 em.) 

Tárgyalás időpontja: 2015. 12. 10 °0 óra 

Jelen vannak: A jelenléti ív szerint 

Zánka község polgármestere kérelmére indult tárgybani eljárásban a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló ·314/2012. (Xl. 8.) Korm. rendelet 40. § (4) bekezdése 
értelmében az állami főépítészi hatáskörében eljáró Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 
Főosztály Építésügyi Osztálya egyeztető tárgyalást hívott össze a fenti időpontra. A 
tárgyalásra elektronikus úton küldött meghívóra az alábbi államigazgatási szervek 
jelezték távolmaradásukat: 

• FMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
• VMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály 
• Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
~ NKH Útü.gyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
• VMKH Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati 

Osztály 
• Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 

A meghívóra hivatkozva nyilatkozott és a módosítás ellen nem emelt kifogást: 

• NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 
• VMKH Népegészségügyi Főosztály 
• Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 
• VMKH Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály Erdészeti Osztály 

Az FMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a kikötéseinek 
teljesítése esetén a módosítás elfogadását javasolja. 
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A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nyilatkozata szerint a módosításhoz 
természetvédelmi egyetértő véleményezés nem adható. 

A jelenlevőket a főépítészi referens köszöntötte, majd megbeszélésre került a 
véleményezési dokumentáció. 

A tárgyaláson tett megállapítások, észrevételek: 

A települési főépítész, mint az önkormányzat képviselője és a jelenlévő tervezők a 
FMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményében tett 
kikötéseket tudomásul veszik, és a dokumentációt aszerint kiegészítik. 

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 4677-3/2015. számon adott 
véleményére a főépítész és tervezők az alábbi észrevételeket adják: 

A tervezett módosítás a Btv.-vel összhangban van. A Btv. 59. § (1) bekezdése 
alapján a TRE módosítás csak is a TNM rendelettel összhangban történhet. 

A hatályos TSZT területfelhasználása a TNM rendeletnek (a Zánka vízpart
rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének lehatárolásáról és 
víz-partrehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 6/2006.(V.24.) TNM 
rendelet) megfelel, jelen tervezés feladata csupán ennek a HÉSZ-ben és a 
szabályozási tervben való megjelenítése. 

Vállalják, hogy a nád védelme érdekében a FMKH Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 
véleményét, észrevételeit (5. és 6. bekezdés) a HÉSZ-be beépítik. 

A fenti kiegészítésekkel a tervmódosítás során a magasabb rendű jogszabályoknak 
való megfelelés teljesül. 

A vélemény 4. bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban fontosnak tartják 
megjegyezni, hogy az OTÉK alapján a beépítettséget a telek teljes területére kell 
számolni. 

Az 5. és 6. bekezdésben foglaltakkal a HÉSZ kiegészül. 

A 7. bekezdésben foglaltaknak megfelelően a hatályos HÉSZ 13. § 5. pontjának 
kiegészítéséből a „vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni" szöveg 
törlésre kerül. 

A 8. és 9. bekezdésben észrevételezett törvény és kormányrendelet általános 
rendelkezései, a természetvédelem szempontjai a HÉSZ fent említett kikötéseivel 

megfelelően érvényesülnek. 

A fentiek alapján nem ismert olyan jogszabályhely, mellyel a kiegészítésre kerülő 
dokumentáció ellentétes lenne. 

Ezt követően megköszönve a részvételt, a főépítészi referens bezárja az egyeztető 
tárgyalást. 

Jegyzőkönyv vezető: Mészölyné Komcsák Ilona főépítészi referens 

kmf. 
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Tárgyalás helye: 

Tárgyalás időpontja: 

Tárgy: 

VESZPRÉM M.EGYEI 
KORMÁNYHIVATAL 

JELENLÉTI ÍV 

Veszprém Megyei Kormányhivatal hivatali helyisége 

(Veszprém, Megyeház tér 1. 11 em. Gobelin terem) 

2015. 12. 1ü 00 óra 

Zánka Község településrendezési eszközeinek 

módosítása tárgyalásos eljárásban (végső szakmai 

véleményezési szakasz) 

Képviselt szerv/szervezet Képviselő neve Aláírás 
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