
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült: a Felcsút Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében 2013. november 11-én 900- 
órakor megtartott egyeztető tárgyalásról 

Tárgy:   Felcsút Község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos, 314/2012.(XI.8.) 
Korm. rendelet  39.§ (1) szerinti egyeztető tárgyalás 

            

Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint.  
 

A tárgyalás bevezetőjében Mészáros László alpolgármester az Önkormányzat nevében köszöntötte 
a megjelenteket, és ismertette a tárgybani településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban a 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet  39.§ (1) szerint összehívott egyeztető tárgyalás célját. 

Ezt követően Horváth Gergely felelős tervező elmondta, hogy a terv-módosítás 314/2012.(XI.8.) 
Korm. rendelet 36.§ b) pontja szerinti jelen véleményezési szakaszában a véleményezési 
dokumentációra vonatkozóan érkezett állásfoglalásokra az Önkormányzat által adott válaszokat, 
illetve azok nyomán történt tervezői intézkedéseket a jelen tárgyalás meghívójához mellékelt 
„válaszok” tételesen tartalmazzák. Mindezek alapján kérte az államigazgatási szervek, illetve a 
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat szerinti „partnerek” jelen lévő 
képviselőit, hogy nyilatkozzanak arról, elfogadják-e a „válaszokban” leírtakat, illetve van-e további 
észrevételük a tervezettekkel kapcsolatban. 

Nagy Magdolna (a 3. jelű módosítás által érintett terület szomszédságában lévő, a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján meghívott, Kolozsvár utcai tulajdonos) 
kérdezte, hogy a tervezett módosítás mennyiben érinti a tulajdonában lévő ingatlant, illetve miért 
kapott meghívást a jelen tárgyalásra. Horváth Gergely válaszul röviden ismertette a meghívás jogi 
hátterét, illetve, hogy a módosítás az adott ingatlant közvetlenül nem érinti. Nagy Magdolna a tervező 
válaszát elfogadta, észrevételt nem tett. 

Az FMKH Állami Főépítészi Iroda képviseletében Fakász Tamás állami főépítész megkérdezte, 
hogy a 3. és 4. jelű módosítással kapcsolatban a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága nyilvánított-e 
véleményt. Dr. Sisa András jegyző és Horváth Gergely elmondták, hogy a DINPI a véleményezési 
dokumentációról a jogszabályban meghatározott véleményezési határidőn belül, illetve az azóta eltelt 
több hét során nem küldött írásos véleményt, ezért a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 34.§ (2) 
értelmében kifogást nem emelő véleményezőnek kell tekinteni. Ezzel Fakász Tamás egyetértett, 
egyebekben pedig közölte, hogy a „válaszokban” a többi módosításra vonatkozó észrevételeikkel 
kapcsolatban megfogalmazottak ellen kifogást nem emel. 

Szabó György (a 4. jelű módosítás által érintett terület szomszédságában lévő, a partnerségi 
egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati határozat alapján meghívott, Fő utcai tulajdonos) 
kérdezte, hogy a tervezett módosítás mennyiben érinti a tulajdonában lévő ingatlant, korlátozza-e 
annak beépítési lehetőségét, illetve, hogy mit jelent a 6. jelű módosításban ismertetett „repülőtér”. 
Horváth Gergely válaszában elmondta, hogy az adott ingatlan beépíthetőségét a tervezett módosítás 
nem korlátozza. A 6. jelű módosítás nem „repülőtér” létesítését célozza, csupán egy külterületi, 
nagyobb, magántulajdonban lévő (a belterülettől mintegy 2 km-re lévő) mezőgazdasági területen a 
tulajdonos saját kisrepülőgépe részére biztosít fel- és leszállási lehetőséget („közforgalmon kívüli, 
nem nyilvános le- és felszállópálya”), melyet az illetékes hatóság (Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légiforgalmi és Repülőtéri Főosztálya) engedélyezett. Szabó György a választ elfogadta. 

Gyurkovics Tibor (FEJÉRVÍZ Zrt.): a tervezetteket nem kifogásolta, a „válaszokban” közölteket 
elfogadta.  

Péterfia Gábor (Fejér Megyei Önkormányzat képviseletében): a tervezettekkel kapcsolatban 
ellenvéleményt nem nyilvánított: kifejtette, hogy a megyei önkormányzat terveivel a tervezettek 
összhangban állnak. 

Reményi Zsuzsanna (FM Katasztrófavédelmi Igazgatóság): a „válaszokban” közölteket elfogadta.  
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Ezt követően Mészáros László megköszönte a tárgyaláson megjelenteknek a részvételt, és a 
tárgyalást berekesztette. 
 
A jelen tárgyalásra meghívottak közül a tárgyalás időpontjáig írásban nyilatkozott (ezen leveleket a 

jelen jegyzőkönyvhöz mellékeljük): 

- Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a tervezői 
válaszokat elfogadja; a tervezetben foglaltak ellen - figyelembe véve a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság 1061/4/2013. számú szakmai véleményét - a vonatkozó hatályos jogszabályi előírások 
betartása mellett környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi, valamint vízügyi szempontból nem 
emel kifogást, azt elfogadásra javasolja); 

- Nemzeti Környezetügyi Intézet Közép-dunántúli Kirendeltsége (a 4. sz. módosítással kapcsolatban 
megismétli korábbi véleményét /többek közt/ a Váli-víz parti sávjával kapcsolatban, miszerint„a 
parti sáv szélessége a Váli-víz esetében a partvonaltól számított 6 m” - ezt a tervezet készítése 
során a tervezők figyelembe vették); 

- Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (korábbi véleményüket 
fenntartják, közegészségügyi és egészségvédelmi szempontból a módosításokat elfogadásra 
javasolják); 

- Fejér Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége, Útügyi Osztály (kifogást nem emel); 
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (kifogást nem emelő korábbi véleményüket továbbra is 

fenntartják). 
 
A mai napra hivatalosan meghirdetett, tárgyban nevezett tárgyalásra meghívottak közül a 

- Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
- Országos Vízügyi Főigazgatóság 
- Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
- Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 
- Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs Zrt. Fejér Megyei Területi 

Igazgatósága 
- Bicskei Járási Hivatal 
- Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Földügyi Osztály 
- Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
- Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatala 
- Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitányság 
- E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.                                                          
- E.ON Hungaria Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tatabányai Régió   
- Magyar Telekom Soproni MSZK Székesfehérvári Területi Mérnökség      
- Szár, Újbarok, Óbarok, Bicske , Alcsútdoboz, Bodmér települések Önkormányzata   

képviselője a tárgyaláson nem jelent meg, a tárgyalás időpontjáig tőlük írásbeli értesítés nem érkezett, 
ezért ezen szervezetek a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 34.§ (2) értelmében kifogást nem emelő 
véleményezőnek tekintendők. 

K.m.f. 

 

  

A jegyzőkönyvet összeállította:       Horváth Gergely (felelős tervező) 

 

A jegyzőkönyvet hitelesítette: Dr. Sisa András jegyző 


