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ÉRDEKELTEK VÉLEMÉNYEI 

Véleményező Ügyiratszám Vélemény Tervezői válasz 

314/2012 (XI. 8. ) Korm.r. 9. melléklet szerinti Államigazgatási szervek 

Veszprém Megyei  
Kormányhivatal 
Kormánymegbízotti Kabinet 
Állami Főépítész 

   

 
VEB/005/1772-6/2017 

1. kifogást nem emel 

2. A HÉSZ 14/A.§ (2) bekezdését javasolja pontosítani, hogy 

településképi előírást ne tartalmazzon. 

3. Kéri a rendelet tervezet bevezető részében szervezete 

megnevezését pontosítani. 

1. – 

2. A javaslatnak megfelelően az előírás javításra került. 

 

3. Új megnevezés: Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítésze. 

 

Veszprém Megyei  
Kormányhivatal Veszprémi Járási 
Hivatala 
Környezetvédelmi és Természet-
védelmi Főosztály 

   

 
VE-09Z/06410-2/2017 

1. Javaslatának megfelelően kéri a rendelet tervezet ponto-

sítását: 

2. Csak fa szerkezetű szőlőlugassal takart árnyékoló szerke-

zet alakítható ki. 

3. Nem támogatja húsfüstülő, zöldségverem, háztartási célú 

kemence kialakítását. 

4. Az épületeket javasolja az előkerti telekhatáról max. 60 

méteren belül kialakítani. 

 

 

5. A művel szőlővel való hasznosítás mértékét minimum 60 

%-ban kéri meghatározni. 

 

 

6. Kéri az előírásokat kiegészíteni: a kialakult geomorfológiai 

formák megőrzendők, terepszint alatti beépítés esetén az 

eredeti terepfelszín helyreállítandó, csarnok jellegű és 

reklámcélú hirdető építmény nem engedélyezhető előírá-

sokkal. 

 

1. Az alábbiak szerint került a rendelettervezet pontosítva: 

   

2. Javaslat elfogadva, a rendelet tervezet javítva. 

 

3. Javaslat elfogadva, a rendelet tervezet javítva. 

 

4. A környező ingatlanok meglévő beépítéséhez illeszked-

ve, a BfNPI-vel egyeztetett módon a 868. hrsz. c. 

alrészlet területén nem alakíthatók ki épület, ami kb. 95 

méteres előkerti távolságnak felel meg. 

5. A BfNPI-vel egyeztetett módon zöldfelület aránya 60 %-

ra felemelésre került, kivéve a 870. hrsz-ú ingatlant, 

amelyen 40 %-ban került megállapításra. Zöldfelületi 

elemként szőlőt kell alkalmazni. 

6. Javaslat elfogadva, a rendelet tervezet kiegészítve. 

A reklámcélú hirdető építmények engedélyezésére vo-

natkozó szabályokat a reklámok, reklámhordozók és cé-

gérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, 

feltételeiről és tilalmáról szóló 12/2017. (IX.29.) önkor-

mányzati rendelet szabályozza. 

 

Balaton-felvidéki Nemzeti Park 
Igazgatóság 

   

2957-4/2017. 
2957-6/2017. 

A terv jóváhagyását javasolja, az alábbi feltételek betartása 
mellett: 

1. A megengedett beépítés a 868. hrsz-ú ingatlan jelen-
legi b alrészleténél magasabbra ne kerüljön. 

2. Az új Ktt övezetben min. 60 % szőlővel beültetett 
zöldfelület létesüljön, kivéve a 870. hrsz-ú ingatlant, 
melyen min. 40 % zöldfelület alakítandó ki szőlő ülte-

A rendelettervezet a BfNPI-vel egyeztetett módon kiegészült a 
javasolt előírásokkal. 
 
A  tájkarakter megőrzését szolgáló előírások kidolgozására a 
településképi rendelet készítőjének figyelmét fel kell hívni. 
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tésével. 
3. Az övezetben fa szerkezetű árnyékoló, pergola létesül 

szőlő futtatással. 
4. A területen a geomorfológiai formák védendők. 
5. A tájkarakter megőrzésének részletes szabályozását a 

készülő településképi rendeletben a szőlőhegy arcula-
tához igazodóan szükséges elkészíteni az övezetre vo-
natkozóan.  

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
Területi Vízügyi Hatóság 

   

 véleményt nem adott - 

Veszprém Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

   

36900/1860-1/2017/ált. kifogással nem él - 

Veszprém Megyei  
Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály 

   

VE/NEF/00977-6/2017 kifogást nem emel - 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Légiforgalmi és Repülőtéri Ható-
sági Főosztály 

   

RLH/70837-1/2017-NFM településrendezési eszközök módosításához hozzájárul - 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járái Hivatal 
Műszaki Engedélyezési, Fogyasz-
tóvédelmi és Foglalkoztatási Fő-
osztály 
Útügyi Osztály 

   

VE/ÚT/NS/A/746/1/2017 kifogást nem emel - 

Miniszterelnökség  
Kulturális Örökségvédelem-ért 
Felelős Helyettes Állam-titkár 

   

 véleményt nem adott  

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatala  
Hatósági Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi 

   

VE-09D/EOH/01441-
4/2017 

1. A településszerkezeti tervlapról hiányzik a műemlékek, a 

műemléki környezet, valamint a régészeti lelőhelyek, a sza-

bályozási tervlapon a régészeti lelőhelyek feltüntetése. Kéri 

pótolni. 

1. A településszerkezeti és szabályozási tervlapok kiegészültek 

a régészeti területek lehatárolásával. (A régészeti lelőhe-

lyek a tervezéssel érintett területet nem érintik.) A doku-

mentáció a OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályban lévő tar-
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Osztály  

  

2. A műemléki környezet lehatárolását a közhitelez nyilvántar-

tás szerint kéri feltüntetni. 

3. Javasolja a tervlapokon a helyrajzi számokat a rajzi ábrázo-

lás szabályainak megfelelő irányban feltüntetni. 

talmi követelményeinek és jelmagyarázatának alkalmazá-

sával készült, amely szerint a műemléket, műemléki kör-

nyezetet a településszerkezeti tervlapon nem kell ábrázolni. 

2. A műemléki környezet lehatárolása javításra került. 

  

3. A helyrajzi számok ábrázolása javtásra került. 

Veszprém Megyei  
Kormányhivatal  
Élelmiszerlánc-biztonsági és Föld-
hivatali Főosztály  
Földhivatali Osztály 

   

10.052/7/2017 kifogást nem emel - 

Veszprém Megyei  
Kormányhivatal  
Veszprémi Járási Hivatala 
Agrárügyi Főosztály 
Erdészeti Osztály 

   

VEG/001/02516-7/2017 Véleményében rögzíti, hogy OE Adattárban szereplő erdő mű-

velési ágú terület nem fogadható el, mint újonnan kijelölt erdő-

terület. Továbbá az is rögzítésre kerül, hogy a Btv. szerint az 

OE Adattárban nyilvántartott erdők kizárólag erdőterületbe 

sorolhatók. Ha eddig nem erdőövezetben volt az ingatlan, akkor 

kéri javítani.   

A véleményben leírtak nem egyértelműek.  

A módosítás során az érintett adattár szerint erdőterület, a 

hatályos településrendezési eszközökben mezőgazdasági terület 

a magasabb szintű jogszabályok alkalmazásával, és betartásá-

val erdőterületbe került átsorolva. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály 

 további véleményezési eljárásban nem kíván részt venni  

 - - 

Veszprém Megyei  
Rendőr-főkapitányság  

   

 
véleményt nem adott - 

Veszprém Megyei  
Kormányhivatal  
Hatósági Főosztály  
Bányászati Osztály 

 további véleményezési eljárásban nem kíván részt venni  

 - - 

Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság 
Soproni Hatósági Iroda 

   

CS/28364-2/2017. kifogást nem emel - 

    

Egyéb érdekeltek 
 

Veszprém Megyei Önkormányzat 
   

04/95-2/2017 kifogást nem emel - 
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Szigliget Község Önkormányzata 
   

 véleményt nem adott - 

Nemesvita Község Önkormányza-
ta 

 további véleményezési eljárásban nem kíván részt venni  

 - - 

Raposka Község Önkormányzata 
   

14/1031-1/2017 nem érintett - 

Kisapáti Község Önkormányzata 
 további véleményezési eljárásban nem kíván részt venni  

 - - 

Partnerségi egyeztetésbe bevont partnerek 

    

Észrevétel nem érkezett    

    


