
 1 

 
Válaszok 

Felcsút településrendezési terve 
és helyi építési szabályzata módosításának 

(a település néhány részterületére vonatkozóan) 
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36.§ b) pontja szerinti - véleményezési szakaszban 

beérkezett véleményekre, állásfoglalásokra 
 
 
Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami F őépítészi 
Iroda FED/01/108-7/2013.(08.28.) sz. véleménye: 

A településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos szakmai vélemény: 

- 1. sz. módosítás: a területfelhasználás módosítás ellen kifogást nem emel. 
- 2. sz. módosítás: kifogást nem emel. 
- 3. sz. módosítás: fenntartja az előzetes tájékoztatási szakaszban leírtakat. Az érdekelt 

államigazgatási szervek előzetesen jelezték, hogy az ökológiai hálózat övezete +/- 5%-os 
pontosításának igazolása esetén a területfelhasználás módosítása ellen kifogást nem emelnek. 

- 4. sz. módosítás: Az érdekelt államigazgatási szervek a magterület övezete +/- 5%-os 
pontosításának igazolása esetén a területfelhasználás módosítása ellen kifogást nem emelnek. 
A Fő utca menti falusias lakóterület településközpont vegyes területfelhasználásba történő 
átsorolása ellen az Állami Főépítészi Iroda kifogást nem emel. 

- 5. sz. (5/a. jelű) módosítás: a 0228/9-11 hrsz.-ú területek (külterületszabályozási tervlapon 
feltüntetett) „Vt-2”-ből „Gksz” építési övezetbe sorolását a jelenlegi használat/területfelhasználás 
jellege indokolja. A pontosítás ellen kifogást nem emel. 

- 6-10. sz. (5/b-f. jelű) módosítások: kifogást nem emel. 
- 11. sz. (6. jelű) módosítás: a 0261/10 és 0261/13 hrsz.-ú telkeken kialakítani tervezett légi 

közlekedésre alkalmas terület és erdőterület területfelhasználás besorolása ellen kifogást nem emel. 
A „KÖl” (légi közlekedési terület) övezetre vonatkozó előírással a HÉSZ szövegét (18.§) a 
következő (17) bekezdéssel kiegészítettük: 
„(17) A KÖl jelű légi közlekedési terület a közforgalmon kívüli, nem nyilvános le- és felszállópálya 

(„IV. kategóriájú repülőtér”) övezete, melynek kialakítására, az ott elhelyezhető 
létesítmények, műszaki berendezések elhelyezhetőségére vonatkozóan a hatályos légügyi 
előírások érvényesek.” 

Fejér Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami F őépítészi 
Iroda FED/01/109-4/2013.(09.04.) sz., a környezeti vizsgálattal kapcsolatos véleménye: 

- A „környezeti vizsgálat Felcsút településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának 
módosításához” c. dokumentáció áttekintését követően az abban foglaltakra észrevételt nem tesz.  

Közép-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
19305/2013. ügyszámú, 75327/2013.(08.21.) ikt.sz. véleménye: 

Táj- és természetvédelem: 

- Véleményük megegyezik a 3015/2013. ügyszámú előzetes véleményükkel: a 019/9 hrsz.-ú ingatlan 
beépítésre szánt területté minősítését és a Labdarúgó Akadémia bővítését csak a Duna-Ipoly 
Nemzeti Park Igazgatóság egyetértése esetén javasolják (az előzetes véleményükben a 0228/9-11 
hrsz.-ú területek „Vt-2”-ből „Gksz” építési övezetbe sorolása esetén a védőfásítás telepítésére 
vonatkozó észrevételnek megfelelő előírásokat a hatályos HÉSZ  10.§ (5) bekezdés c) pontja 
tartalmazza).  

- Az országos ökológiai hálózat vonatkozásában a +/- 5%-os eltérés lehetőségét (a 3. és 4. sz. 
területek esetében) az alábbiakban igazoljuk:  
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Az országos ökológia hálózat Felcsút igazgatási területén belüli részének nagysága a hiteles 
alaptérképen történt mérések alapján 3.873.104 m2, melynek az eltérésnél figyelembe vehető 5%-a 
193.655 m2. A Labdarúgó Akadémia 4. számú fejlesztési területe 146.857 m2, a 3. számú tervezett 
lakóterület 19.876 m2 (összesen 166.733 m2) területet érint az ökológiai hálózaton belül, így a 
tervezett fejlesztések kevesebb, mint 5 %-os csökkenést (4,30 %) eredményeznek. 

Vízvédelem: 

- Az adott mondatot az „olajfogó beépítésével” szövegrésszel kiegészítettük; az erre vonatkozó 
előírást a hatályos HÉSZ már tartalmazza (27.§ (20) bekezdés). 

- A műleírás adott fejezetét (felszíni és felszín alatti vizek védelme, talajvízvédelem) az 
észrevételnek megfelelően az „előzetes tájékoztatásban” a „vízvédelemre” vonatkozó észrevétel 
4.sz. területre vonatkozó megállapításaival kiegészítettük. 

Környezeti vizsgálat: 

- A tervdokumentáció részeként elkészített környezeti értékelés a vonatkozó Kormányrendelet, 
valamint (1995. évi LIII.) törvény előírásaiban foglaltaknak általánosságban (az előzőekben 
észrevételezett hiányosságoktól eltekintve - melyeket azonban megválaszoltunk, illetve a 
dokumentációt azoknak megfelelően kiegészítettük - megfelel.  

Egyebekben a Felügyelőség a településrendezési eszközök tárgyi módosítása ellen környezetvédelmi, 
táj- és természetvédelmi, valamint vízügyi szempontból kifogást nem emel. 

Közép-dunántúli  Vízügyi Igazgatóság Fejér Megyei Szakaszmérnöksége 
FM-0052-0006/2013.(08.29.) ikt.sz. állásfoglalása: 

- A tervezett módosítások ellen vízkészlet gazdálkodási, vízrendezési szempontból kifogást nem 
emel. 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztály 
139-6/2013/HO.(09.03.) sz. véleménye: 

- A benyújtott tervezet elfogadását tűz- és polgári védelmi szempontból nem kifogásolja.  

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
VII-R-043/00352-6/2013. (08.01.) sz. véleménye: 

- A megküldött anyagot áttanulmányozta, és az abban foglaltakat közegészségügyi szempontból 
támogatja és a módosításokat elfogadásra javasolja. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve  
VII-R-043/00352-8/2013. (08.23.) sz. véleménye (a környezeti vizsgálatra vonatkozóan): 

- A dokumentációban foglaltakat közegészségügyi és egészségvédelmi szempontból megfelelőnek 
tartja. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Földügyi Osztály 
10.042-6/2013. (08.27.) sz. véleménye: 

- Az 1., 5/a, 5/c, 5/d, 5/e és 5/f sz. módosításokkal kapcsolatban nincs hatáskörük/véleményük. 

- A 2. sz. módosítással érintett 0291/7,8 hrsz.-ú (átlagosnál jobb földminőségű) területek más célú 
hasznosítását - akár „lovas-tanyaként” - továbbra sem támogatják. Ezzel kapcsolatban 
megjegyezzük, hogy a tervezett módosítás („Má-3” övezetből „Má-2” övezetbe sorolás) 
következtében az adott területrész beépítési lehetősége nem növekszik, sőt: míg a hatályos HÉSZ 
szerint az „Má-3” övezetben már min. 6000 m2-es területen építhető akár lakóépület is, az „Má-2” 
övezetben ehhez legalább 2 ha-os (20.000 m2-es) területnagyság szükséges.  
Az övezeti átsorolás következtében tehát a termőföld övezeti előírások szerinti beépíthetősége, a 
termőföld igénybe vételének lehetősége, lehetséges mértéke nem növekszik. 

- A további módosításokat a Földhivatal alapvetően nem kifogásolja. 



 3 

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
XIV-G-013/10313-2/2013. (08.24.) sz. erdészeti hatósági véleménye: 

- A tervezett módosítások ellen kifogást nem emel. 

Pest Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 
XIV-G-013/10803-2/2013. (08.26.) sz. erdészeti hatósági véleménye (a környezeti vizsgálatra 
vonatkozóan): 

- A környezeti értékelést megfelelőnek ítéli; a terv elfogadásához hozzájárul. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
FEF/01/20839-5/2013. (08.07.) sz. szakhatósági véleménye: 

- A tervezett módosítások ellen a talajvédelmi hatóság kifogást nem emel, a tárgyi ügyben 
FEF/01/20839-1/2013 számon adott előzetes szakhatósági véleményében foglaltak fenntartása 
mellett (a dokumentált anyag annak figyelembe vételével készült). 

Fejér Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága 
FEF/01/20839-7/2013. (08.13.) sz. szakhatósági véleménye (a környezeti vizsgálatra vonatkozóan): 

- A korábbi szakhatósági véleményében foglaltakat fenntartja (kifogást nem emel). 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni hatósági iroda 
CS/39924-2/2013. (08.22.) sz. véleménye: 

- A terv tartalmazza a hírközlési szakági anyagot. 

FEJÉRVÍZ Fejér Megyei Önkormányzatok Víz- és Csatornamű Zrt. 
6-279/6/2013. (08.07.) sz. véleménye: 

- Felhívja a figyelmet az újbarki szennyvíztisztító telep bővítésének folyamatban lévő előkészítésére, 
melynél a tervezés távlatában felmerülő fejlesztési igényeket figyelembe kell venni (a jelen 
módosítások kapcsán várható többlet-igényeket a terv szakági alátámasztó munkarésze - műszaki 
leírás vonatkozó fejezete - tartalmazza). 

- Korábbi leveleikben (így az előzetes tájékoztatási szakaszban adott, 6-279/4/2013. sz. 
véleményükben) leírtakat továbbra is fenntartják (ezekkel a módosítások tervezete nem ellentétes); 
fentiek figyelembevételével a tervmódosítás ellen szakmai kifogásuk nincs. 
 
 
 
Felcsút, 2013. október 25. 

  
 
                                                                            (Mészáros Lőrinc) 
                                                                                 polgármester 


