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I.

ELŐZMÉNYEK



Tevel község településfejlesztési koncepciója, jóváhagyva a 96/2007. (XI. 15.) ök. határozattal;



Tevel község településszerkezeti terve, jóváhagyva az 51/2009. (V. 28.) ök. határozattal;



Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tevel község helyi építési szabályozásáról;



Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.



Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről.

Tevel Község Önkormányzatának 33/2022. (VI.23.) határozata értelmében módosítani kívánja a
település hatályos településrendezési eszközeit. A módosítás a Tamásitól Regöly, Szakály és Hőgyész
településeken keresztül a 65 sz. út 6535 jelű út teveli elágazójáig tartó térségi kerékpárút Tevel
községet érintő szakaszának megvalósíthatóságára irányul.
A településrendezési eszközök módosítása a projekttel megbízott Magyar Közút Nonprofit Zrt.
kezdeményezésre és költségviselésével történik.
A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1.
pontja értelmében a Kormány felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a
miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjanak a térségi jelentőségű kerékpárutak
előkészítéséről. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Kedvezményezett) a térségi jelentőségű kerékpárutak
tervezését (engedélyes terv, kiviteli terv), az elkészült tervek hatósági egyeztetését és jogerős építési
engedély beszerzését valósítja meg. A tervezési feladatok elvégzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megbízásából „A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő fejlesztési és
felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 3 részben”–
„Tervezési KM 2020-2024. Nyugat-Magyarország régió 18. versenyújranyitás, 12. rész: TamásiHőgyész-6535. j. út csatlakozás (65 sz.) között kerékpárút tervezése 20,90 km hosszban lefolytatott
közbeszerzési eljárás (EKR azonosító: EKR000286972020) során a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145
Budapest, Gyarmat u. 30) és Via-Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta
u. 1.) tervezők lettek a nyertes ajánlattevők.
A beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok
kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 1.8.223. pontja értelmében - a
Tamási – Hőgyész – 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése - nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű ügynek minősül.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 32. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos egyeztetési és elfogadási eljárást kell lefolytani. A tárgyalásos
eljárás jogalapja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja, miszerint a
Beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik.
Az eljárás 2022. 06. 30. előtt indult, ezért az a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai szerint
kerül lefolytatásra, amit a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről,

4

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rend
78. § (1) bekezdés a) pontjának átmeneti rendelkezése biztosít.

Tevel község településrendezési eszközeinek módosítása a Tura-Terv Kft. 1717 tervszámú
„Tamási-Hőgyész-6535 j. út csatlakozása (65 sz.) kerékpáros hálózat” megnevezésű engedélyezési
terv műszaki tartalmának figyelembevételével történik.
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1. melléklet
Tevel község Településszerkezeti terve 2022/1. módosításáról szóló 49/2022. (X. 11.) határozathoz

Településszerkezeti tervlap módosítással érintett területe
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2. melléklet
Tevel község Településszerkezeti terve 2022/1. módosításáról szóló 49/2022. (X. 11.) határozathoz

TEVEL KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE 2022/1. MÓDOSÍTÁSÁNAK LEÍRÁSA
Tevel község településszerkezeti terve leírásának „e) Közlekedés” „Tervezett fejlesztések” c.
fejezet alábbi második bekezdése
„Meglévő kerékpárút Tevel község területét jelenleg nem érinti. Tervezett kerékpárutak közül a
65.sz. főút mentén tervezett Dombóvár-Hőgyész-Szekszárd regionális jelentőségű kerékpárút
nyomvonala halad a község közigazgatási területén. A „Tolna megye kerékpárút-hálózatfejlesztési
koncepciója és programja” (készítette a Közlekedés Kft., 2004. július hónapban) szerint, a Bonyhádi
kistérség fontos hálózati eleme a Bonyhád-Bonyhádvarasd-Tevel-Závod nyomvonalú, Bonyhádtól
északnyugatra elterülő aprófalvakkal kapcsolatot tartó, és a Hőgyész-Zomba között húzódó
regionális kerékpárúttal átjárást biztosító kerékpárút.”
helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„Tevel község területét Tolna megye 8/2020. (X. 29. ) rendelettel megállapított hatályos
területrendezési terve szerint a tervezett Külső-somogyi országos kerékpárút (Balatonföldvár Tamási – Hőgyész – Bonyhád – Pécs – Újpetre), valamint a tervezett Harc-Zomba-Kéty-Tevel térségi
kerékpárút nyomvonala érinti.”

3. melléklet
Tevel község Településszerkezeti terve 2022/1. módosításáról szóló 49/2022. (X. 11.) határozathoz

VÁLTOZÁSOK, BEAVATKOZÁSOK ÉS ÜTEMEZÉSEK
A Tamási-Hőgyész térségi kerékpárút létesítését célzó projekt Tevel község területét érintő
szakaszának megvalósítása várhatóan egy ütemben történik, ezért ütemezési terv nem készül.
A tervezett kerékpárút-építés állami beruházás keretében történik, az Önkormányzat részéről
költségvetési forrást várhatóan nem igényel.

4. melléklet
Tevel község Településszerkezeti terve 2022/1. módosításáról szóló 49/2022. (X. 11.) határozathoz

A TELEPÜLÉS TERÜLETI MÉRLEGÉNEK VÁLTOZÁSA

Tevel község 2009-ben jóváhagyott hatályos településszerkezeti terve területi mérleget nem
tartalmazott.
A rendezési terv-módosítás eredményeképpen a község közlekedési területe 1,35 hektárral
növekszik, az általános mezőgazdasági terület 1,27 hektárral, a védelmi erdőterület pedig 0,08
hektárral csökken.
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5. melléklet
Tevel község Településszerkezeti terve 2022/1. módosításáról szóló 49/2022. (X. 11.) határozathoz
A TERÜLETRENDEZÉSI TERVEKKEL VALÓ ÖSSZHANG IGAZOLÁSA
Tolna Megye Területrendezési Terve (8/2020. (X. 29.) m. ök. rendelet)
Tolna megye szerkezeti tervének részlete

A tervezett kerékpárút részben erdőgazdálkodási térséget, részben mezőgazdasági térséget érint. A
kerékpárút kijelölése a térségi övezetek előírásaival nem ellentétes. (L. Jóváhagyandó munkarész 5.
Melléklet)
Országos övezetek
1.1. Ökológiai hálózat övezete

3.2. Kiváló és jó szántók övezete

A tervezett kerékpárút nem érinti az ökológiai
hálózat övezetét.

A tervezett kerékpárút nem érinti a kiváló
szántók térségi övezetét. A jó szántók térségi
övezete kis mértékben érintett, de a vonatkozó
előírásokkal nem ellentétes.
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3.3. Erdők övezete, erdőtelepítésre javasolt
területek övezete

3.4. Tájképvédelmi terület övezete

A tervezett kerékpárút érinti az erdőtelepítésre
javasolt területek övezetét, viszont a 9/2019. VI.
14.) MvM rendelet 3. § előírásai nem tiltják
kerékpárút létesítését az övezetben
3.5. Világörökségi és világörökségi várományos
területek övezete

A tervezett kerékpárút érinti tájképvédelmi
terület övezetét.

A tervezett kerékpárút nem érinti világörökségi
és világörökségi-várományos terület övezetét
3.7. Nagyvízi meder övezete

A tervezett kerékpárút nem érinti a vízminőségvédelmi terület övezetét.
3.8. Honvédelmi és katonai célú terület övezete

A tervezett kerékpárút nem érinti nagyvízi meder
övezetét

A tervezett kerékpárút nem érinti honvédelmi és
katonai célú terület övezetét

3.6. Vízminőség-védelmi terület övezete
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Megyei övezetek
3.9. Ásványi nyersanyagvagyon övezete

3.10. Rendszeresen belvízjárta terület övezete

Tevel ásványi nyersanyag-vagyon terület
övezetébe tartozik, a tervezett kerékpárút
azonban bánya-, vagy nyilvántartott ásványi
nyersanyagvagyon területet nem érint
3.11. Földtani veszélyforrás terület övezete

A tervezett kerékpárút nem érinti rendszeresen
belvízjárta terület övezetét

Tevel földtani veszélyforrás övezetébe tartozik, a
tervezett kerékpárút azonban felszínmozgásveszélyes területet nem érint
3.12.2. Logisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezetek

Tevel nem tartozik innovációs és technológiai
fejlesztés támogatott célterületének övezetébe

Tevel nem tartozik logisztikai fejlesztések
támogatott célterületének övezetébe

Tevel a turisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezetébe tartozik

3.12.1. Innovációs-technológiai fejlesztés
támogatott célterületének övezete

3.12.3. Turisztikai fejlesztések támogatott
célterületének övezete
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A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi LXXIV.
törvény (MaTRT) 12. § (1) és (3) bekezdés előírásainak (új beépítésre szánt területek kijelölése)
való megfelelés igazolása
A terv-módosítás nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével.

A MaTRT 11. § előírásainak való megfelelés igazolása
11. § A kiemelt térségi, illetve megyei területfelhasználási kategóriák területén belül a
településrendezési tervben, a 90. § (2) bekezdése figyelembevételével *
a) * az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület övezetet a térséget lefedő erdők övezetére
vonatkozó szabályok szerint, valamint az erdőtelepítésre javasolt terület övezetére vonatkozó
szabályok figyelembevételével kell, meglévő és tervezett erdő övezetként differenciáltan lehatárolni;
A módosítás érint erdőgazdálkodási térséget, azonban ez az erdőtelepítésre javasolt terület
övezetébe tartozik, melyekre a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő
szabályairól szóló 9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 3. § (1) bekezdés előírásai vonatkoznak, melyekkel a
tervezett módosítás nem ellentétes.
b) * mezőgazdasági térség területének legalább 75%-át mezőgazdasági terület övezetébe kell sorolni,
a fennmaradó részen nagyvárosias lakóterület és vegyes terület építési övezet nem jelölhető ki;
A MaTRT szerint Tevel községben a mezőgazdasági térség: 1640,89 ha
Az MaTRT 11. § b) pont előírásainak igazolása: A rendezési terv módosítást megelőzően a község
mezőgazdasági területbe sorolt területei a mezőgazdasági térség 90,98 %-a (1492,88 ha), a
módosítás után pedig 90,94 %-a (1492, 23 ha) - vagyis a változtatás után is meghaladja a
megengedett minimum 75%-ot, tehát a jogszabályi követelmény teljesül.
c) * a vízgazdálkodási térség területét - e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen
kijelölt beépítésre szánt területek kivételével - vízgazdálkodási terület, vízgazdálkodási célú
erdőterület, vízgazdálkodási célú mezőgazdasági terület, természetközeli terület, zöldterület, továbbá
különleges beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsági célú terület vagy
honvédelmi célú erdőterület övezetbe kell sorolni, és a működési területével érintett vízügyi igazgatási
szervvel egyeztetve kell pontosítani;
A módosítás nem érint vízgazdálkodási térséget.
d) * a települési térség területén bármely építési övezet, övezet kijelölhető;
A tervezett módosítás nem érint települési térséget.
e) * sajátos területfelhasználású térség területét a terület tervezett felhasználásának megfelelően
különleges - ideértve a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt honvédelmi, katonai,
nemzetbiztonsági célú területet -, közúti közlekedési, egyéb közlekedési, védelmi célú erdőterület,
rekreációs célú erdőterület, egyéb erdőterület, kertes mezőgazdasági terület, általános
mezőgazdasági terület, tájgazdálkodási mezőgazdasági terület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági,
ipari gazdasági, egyéb ipari gazdasági, általános gazdasági, intézményi vegyes területbe kell sorolni.
A módosítás nem érint sajátos területfelhasználású térséget.
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6. melléklet
Tevel község Településszerkezeti terve 2022/1. módosításáról szóló 49/2022. (X. 11.) határozathoz

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁS EREDMÉNYE
A rendezési terv módosítás során nem kerül sor új beépítésre szánt terület kijelölésre, ezért az Étv.
7.§ (3) bek. b) pont előírása értelmében biológiai aktivitásérték számítás nem készül.
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II. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLATOK (A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATTAL ÖSSZEVONTAN)

1.

Környezetalakítás terve
1.1. Településrendezési javaslat

Tevel község Tolna megye középső részén a Bonyhádi járásban a Völgység tájegység területén
fekvő település. Népességszáma 2019-ben 1374 fő volt.
A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1.
pontja értelmében a Kormány felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a
miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjanak a térségi jelentőségű kerékpárutak
előkészítéséről. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Kedvezményezett) a térségi jelentőségű kerékpárutak
tervezését (engedélyes terv, kiviteli terv), az elkészült tervek hatósági egyeztetését és jogerős építési
engedély beszerzését valósítja meg. A tervezési feladatok elvégzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megbízásából a „A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő fejlesztési és
felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 3 részben”–
„Tervezési KM 2020-2024. Nyugat-Magyarország régió 18. versenyújranyitás, 12. rész: TamásiHőgyész-6535. j. út csatlakozás (65. sz) között kerékpárút tervezése 20,90 km hosszban lefolytatott
közbeszerzési eljárás (EKR azonosító: EKR000286972020) során a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145
Budapest, Gyarmat u. 30) és Via-Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta
u. 1.) tervezők lettek a nyertes ajánlattevők.
A projekt keretében a meglévő Tamási - Regöly kerékpárút folytatását szeretnék megvalósítani
Tevel község külterületén a Hőgyésszel közös közigazgatási határtól a 65 sz. út mentén a 6535. sz.
Tevel-Bonyhád országos mellékút torkolatáig részben önálló kerékpárútként, részben vegyes
forgalmú útként.
A projekt egyebekben Regöly, Szakály és Hőgyész települések közigazgatási területét is érinti,
ezek azonban jelen tervnek nem képezik tárgyát.
A Tamási – Hőgyész – 6535 jelű útcsatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése a 345/2012. (XII. 6.)
Korm. rendelet 1. melléklet 1.8.223 értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
ügynek minősül.
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1.2. Változással érintett területek

A hatályos településszerkezeti terv részlete

A településszerkezeti terv módosítás részlete
Változással érintett ingatlanok: 072/23, 074/5, 072/22, 072/21, 072/20, 072/19, 072/18, 072/17,
072/16, 072/15, 072/14, 072/13, 072/12, 072/11, 072/10, 072/9, 072/8, 072/7, 072/6, 072/5,
072/4, 072/3, 073/1, 073/2, 073/3, 074/12, 074/13, 074/14, 074/15, 074/16, hrsz.
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2. Szakági javaslatok
2.1. Tájrendezési javaslat
A tervezett kerékpárút külterületen, közvetlenül a 65. út mentén halad, a tervmódosítás a táj
kialakult jellegét érdemben nem változtatja meg. A kerékpárút ökológiai hálózat nem érint, de végig
tájképvédelmi terület övezetében halad.

2.2. Zöldfelületi rendszer fejlesztése
A módosítás által a település zöldfelületi rendszere nem változik.

2.3. Közlekedési javaslat
2.3.1. Hálózati kapcsolatok
Tevel község közigazgatási területét Tolna megye 8/2020. (X. 29.) rendelettel megállapított hatályos
területrendezési terve szerint a tervezett Külső-somogyi országos kerékpárútvonal (Balatonföldvár Tamási – Hőgyész – Bonyhád – Pécs – Újpetre), valamint a tervezett Harc – Zomba – Kéty - Tevel
térségi kerékpárút érinti. Mindkét kerékpárút tervezett nyomvonala jelenleg is szerepel Tevel
hatályos településrendezési eszközeiben.
A Kormányhatározatban kiépítésre szánt kerékpárút így a 65 sz. út mentén tervezett országos
kerékpárút egy szakaszát képezi.

2.3.2. Főbb közlekedési csomópontok
A tervezett fejlesztés nem jár együtt a meglévő közúti csomópontok átalakításával, vagy új
csomópontok létesítésével.
2.3.3. Keresztmetszeti szelvények
A kerékpárút engedélyezési terve szerint részben új önálló kerékpárútként, részben új
vegyesforgalmú útként kerül kiépítésére.
A Tevel község területén tervezett kerékpárút hossza: 267+965+415 = 1647 m.
Az OTÉK 26. § (2) bekezdés g) pontja szerint kerékpárút esetében – más jogszabályi előírás
hiányában – legalább 3 méter építési területet kell biztosítani a vonalvezetési jellemzők
figyelembevételével. Ezen előírástól az OTÉK 111. § (2) bekezdésében említett esetekben lehet
eltérni. Az OTÉK 111. § (2) bek. a) pontja szerinti különleges településrendezési oknak tekinthető,
hogy az út szükséges szélességét a részletesen kidolgozott útépítési engedélyezési terv pontosan
megállapította.
Miután a szabályozási terven szereplő szabályozási vonal a szükséges közterületek lehatárolását
jelzi, és az útépítéshez szükséges kisajátítás jogi megalapozását hivatott biztosítani, az út szabályozási
szélességét az útépítési engedélyezési terv tervezett kisajátítási határvonalára indokolt helyezni. Az
engedélyezési terv szakmai szempontból minden közlekedéssel kapcsolatos jogszabályi
követelménynek megfelel, és településrendezési szakmai szempontokat is kielégíti, így az útkeresztszelvények az engedélyezési tervből módosítás nélkül átvételre kerültek.
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Út minta-keresztszelvények
(az útépítési engedélyezési tervből)

2.3.4. Belső úthálózat
A rendezési terv módosítás nem irányul a település belső úthálózata kialakult közlekedési rendjének
megváltoztatására.
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2.3.5. Közösségi közlekedés
A rendezési terv-módosítás tárgyát képező 65 jelű út teljes szakaszán közlekednek helyközi autóbuszjáratok. A busz-közlekedés kialakult rendjén a tervezett kerékpáros hálózat nem irányoz elő
változtatást.
2.3.6. Kerékpáros közlekedés
A tervezett térségi kerékpárút elsődlegesen a kerékpáros turizmus feltételrendszerét szolgálja. E
szerepét akkor tudná igazán jól betölteni, ha a kerékpárút tovább épülne a 65 jelű út mentén Zomba
– Harc – Szekszárd irányába. Harc községnél már csatlakozni tudna a Sió töltésén kiépített
kerékpárúthoz.
2.3.7. Főbb gyalogos közlekedés
A terv a település gyalogos közlekedési rendszerét nem befolyásolja.
2.3.8. Gépjármű elhelyezés, parkolás
A rendezési terv módosítás tárgyát képező útszakaszokon a parkolás nem releváns, továbbá a
tervezett fejlesztésnek nincs parkolási vonzata.

2.4. Közművesítési javaslat
A tervezett kerékpárút csak külterületen halad, közmű-fejlesztés nem tervezett.

2.5. Környezeti hatások és feltételek
A kiépítendő kerékpáros hálózat engedélyezési tervéhez 14/2022 tervszámon Előzetes Vizsgálati
Dokumentáció is készült (VIBROCOMP Akusztikai és Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft., 14/2022), és Előzetes Régészeti Dokumentáció (Gergácz Rebeka régész, MNM, 2022) is készült,
amely a környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat a jogszabályi előírásoknak
megfelelően bemutatja.
Az anyag nem tartalmaz olyan
megvalósíthatósága ellen szólnának.

megállapításokat,

amelyek

a

tervezett

kerékpárút

Az EVD végkövetkeztetései:
Talaj és felszín alatti vizek védelme: A kerékpárút kiépítése és üzemelése során a javasolt védelmi
intézkedések megvalósításával a földtani közeg szennyezése nem várható, a beruházás földvédelmi
szempontból megvalósítható.
Felszíni vizek védelme: A vizek védelme érdekében tett intézkedések betartásával a kerékpárút
létesítése és üzemelése a felszíni vizekre nem fejt ki érzékelhető hatást, nem veszélyezteti azokat.
Levegőminőség-védelem: A tárgyi beruházás levegővédelmi szempontból semlegesnek minősíthető,
jelentős hatás nem várható.
Élővilág-védelem: A megvalósításnak nincs szakmailag megalapozott kizáró oka, a beruházás a
térségben meghatározott, illetve az érintett ökológiai hálózat területére előírt természetvédelmi
célkitűzések meghiúsulása nélkül megvalósítható.
Tájvédelem: A javasolt védelmi intézkedések betartásával a beruházás tájvédelmi szempontból
elfogadhatónak minősíthető.
Épített környezet védelme: A javasolt védelmi intézkedések betartása mellett elmondható, hogy
épített környezet szempontjából a tervezett beruházás megvalósítható. (A teveli útszakasz mentén
nem beszélhetünk épített környezetről.)
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Zaj- és rezgésvédelem: A tervezett kiépítés és az épületek közötti távolság alapján megállapítható,
hogy a tervezett kerékpározható közútszakasz kiépítése a meglevő épületek rezgésterhelése
szempontjából nem jelent lényeges változást. (A teveli útszakasz közelében nincsenek épületek.)
Hulladékgazdálkodás: A felelős hulladékgazdálkodás megvalósítható.
Klímakockázati elemzés: A tervezett beruházás hatása a klímaváltozásra – volumenéből adódóan –
kismértékű. Üvegházhatású gázok kibocsátásával csak a kivitelezési munkák járnak. A beruházás
területfoglalásával várhatóan kismértékben csökken a biológiailag aktív kiegyenlítő felületek
nagysága, ami közvetve, kismértékben kedvezőtlenül hat az éghajlatváltozásra és a hatásterület
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.
A Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi Osztály TOG/81/01013-43/2022. számú határozatot hozott a Tamási –
Hőgyész-6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése ügyében, amiben többek között
megállapította, hogy jelentős környezeti hatások nem származnak a tevékenységből, illetve
környezeti hatásvizsgálati eljárás, vagy egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
lefolytatása nem szükséges.

Az ERD végkövetkeztetései:
A teveli kerékpárút tervezett nyomvonala régészeti lelőhelyet nem érint, a földmunkák végzése során
régészeti megfigyelés javasolt.

2.6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása
A tervezett kerékpárút Tevel község hatályos településszerkezeti tervén is szerepel, vagyis a
módosítás a hatályos településszerkezeti tervvel összhangban van, csupán a kerékpárút számára
ténylegesen szükséges területsáv általános mezőgazdasági és védelmi erdőterületből közlekedési
területbe sorolandó.

2.7. Szabályozási koncepció
A módosítás szabályozási koncepcióban megfogalmazandó kérdéseket nem vet fel.

2.8. Beépítési terv
A kerékpárút tervéhez engedélyezési terv készül, mely a tervezett létesítményt teljes részletességgel
bemutatja. Mivel új épület elhelyezése nem tervezett, beépítési terv készítése nem indokolt.

2.9. Környezeti értékelés
Az egyes tervek illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
előírásai szerint előzetes környezeti vizsgálat készült annak eldöntésére, hogy szükséges-e a
tervmódosításhoz külön környezeti értékelést készíteni.
A vizsgálat végkövetkeztetése, valamint Tevel Község Önkormányzatának 42/2022. (IX. 05.)
határozata értelmében a beruházás nagyságrendje, jellege és várható környezeti hatásai nem teszik
szükségessé környezeti értékelés készíttetését.
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1.

melléklet Tevel Község Önkormányzata Képviselő‐testületének 13/2022. (X. 19.) önkormányzati
rendelethez

V.
TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK

TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZI FELJEGYZÉS
Tevel község településrendezési tervének 2022/1. módosításához

Tevel község településrendezési tervének 2022/1. módosításához a településfejlesztési koncepcióról,
az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. Rendelet 9. § (6)
bekezdésében, valamint 11. § (6) bekezdésében foglalt előírások alapján a tartalmi követelmények
meghatározására az alábbi javaslatot teszem:
A Megalapozó vizsgálat (a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 1. melléklet alapján)
1.1.

Településhálózati összefüggések bemutatása,
elhagyható, mivel változás nem tervezett;

1.2.

A területfejlesztési dokumentumokkal való összefüggések vizsgálata, helyzetelemzése és
helyzetértékelése elhagyható, mivel érdemi változás nem tervezett;

1.3.

A területrendezési tervekkel
helyzetértékelése kidolgozandó;

1.4.

A szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek vonatkozó megállapításai
bemutatása, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel a kerékpárút
vonatkozásában a szomszédos települések rendezési tervei is módosításra kerülnek;

1.5.

Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása a kerékpárútra vonatkozóan a bevezetőben
szerepeltetendő;

1.6.

A település településrendezési előzményeinek bemutatása a bevezetőben szerepeltetendő;

1.7.

A település társadalmának vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel
a társadalmat érintő változás nem tervezett;

1.8.

A település humán infrastruktúrájának vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése
elhagyható, mivel a humán infrastruktúrát érintő változás nem tervezett;

1.9.

A település gazdaságának vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel a
gazdaságot érintő változás nem tervezett;

való

helyzetelemzése

összefüggések

vizsgálata,

és

helyzetértékelése

helyzetelemzése

és

1.10. Az önkormányzat gazdálkodásának vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése
elhagyható, mivel az önkormányzat gazdálkodását érintő változás nem tervezett;
1.11. A településüzemeltetési szolgáltatások vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése
elhagyható, mivel a településüzemeltetést érintő változás nem tervezett;
1.12. A táji és természeti adottságok vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható,
mivel a tájképet és a természeti adottságokat érdemben befolyásoló változás nem tervezett;
1.13. A zöldfelületi rendszer vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel a
zöldfelületeket érintő változás nem tervezett;
1.14. Az épített környezet vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel az
épített környezetet érintő változás nem tervezett;

1.15. A közlekedés vizsgálata a kerékpáros közlekedés vonatkozásában kidolgozandó, összevontan
az Alátámasztó javaslat 4. fejezetével;
1.16. A közművesítés vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel a
módosítás a település közműellátását nem érinti;
1.17. A környezetvédelem vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel a
kerékpárút létesítéséhez EVD is készült;
1.18. A katasztrófavédelem vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel az
előzetes megkeresésekre beérkezett válaszok szerint a tervezett kerékpárúttal kapcsolatban
katasztrófavédelmi szempontok nem merültek fel;
1.19. Az ásványi nyersanyag lelőhelyek vizsgálata, helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható,
mivel az előzetes megkeresésekre beérkezett válaszok szerint a tervezett kerékpárút ásványi
nyersanyag lelőhelyet nem érint;
1.20. A városi klíma vizsgálata helyzetelemzése és helyzetértékelése elhagyható, mivel a tervezett
kerékpárút megvalósítása a városi klímát érdemben nem befolyásolja.
2. Az Alátámasztó javaslat (a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet 3. melléklet alapján)
1. Környezetalakítás terve - kidolgozandó;
2. Tájrendezési javaslat – mivel a módosítás tájrendezési kérdéseket nem érint, elhagyható;
3. Zöldfelület-rendezési javaslat – mivel a terv a zöldfelületi rendszert nem érinti, elhagyható;
4. Közlekedési javaslat – kidolgozandó;
5. Közművesítési javaslat – mivel a módosítás közművesítést nem igényel, elhagyható;
6. Környezeti hatások és feltételek – mivel a kerékpárút engedélyezési tervéhez külön EVD
készült, részletes kidolgozás nem szükséges;
7. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása – kidolgozandó a
szerkezeti terv leírás részeként;
8. Szabályozási koncepció – részletes kidolgozása nem indokolt;
9. Beépítési terv – mivel a módosítás nem irányul épületek elhelyezésére, elhagyható;
10. Környezeti értékelés – mivel a kerékpárút engedélyezési tervéhez külön EVD és ERD
készült, elhagyható.

Szekszárd, 2022. július

Deák-Varga Dénes
települési főépítész

ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS
LEVELEI

Népegészségügyi Főosztály

FAZEKAS ATTILA

Iktatószám: TO/NEF/0483-2/2022

polgármester

Ügyintéző: Gaál Zoltánné
Hiv.szám:

Tevel
Tárgy: Előzetes tájékoztatás Tevel Község településrendezési eszközeinek módosítatásról –
közegészségügyi szakvélemény
Tisztelt Polgármester Úr!

Ön 2022. június 22-én, Tevel Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában kereste
meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Megyei Kormányhivatalt.
A megkeresés szerint Tevel Község Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosításról
döntött, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 32.§ (7)
bekezdésében foglaltak szerint kívánnak lefolytatni.
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezett fejlesztések része a Tamási - Hőgyész - 6535. j. út
csatlakozása közötti kerékpárút. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet melléklete l.8.223. pontja szerint „A
Tamási - Hőgyész - 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése.” nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű projektnek minősül.
Tevel Község hatályos településrendezési eszközei a tárgyi kerékpárút teljes nyomvonalát nem
tartalmazzák, ezért a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény a meglévő Tamási - Regöly közti kerékpárút folytatását képezi
Regöly, Szakály és Hőgyész településeken keresztül a 65. út teveli út csatlakozásáig. Az érintett
országos közutak forgalma valamint a szerkezeti és domborzati adottságok miatt a kerékpáros hálózat
Tevel község területén új, közutaktól elválasztott, önálló kerékpárút, illetve vegyes használatú út
építésével kerül kialakításra.
A módosítani kívánt településrendezési eszközökhöz kérte hatóságunktól a rendelkezésünkre álló
adatokat, és jogszabályon alapuló elvárásainkat.

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: (36 74) 505-850 Fax: (36 74) 512-428 E-mail: nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tájékoztatom, hogy „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete szerint egyeztetési feladatunk a „közegészségügy”
szakterületen van, adatszolgáltatási kötelezettségünk nincs.
A

„településtervek

tartalmáról,

elkészítésének

és

elfogadásának

rendjéről,

valamint

egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet” 10. sz.
melléklete szerint sincs adatszolgáltatási kötelezettségünk, az egészségügyi hatóság birtokában
nincsenek a területrendezési eszközöket érintő alapadatok.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerint sincs adatszolgáltatási
kötelezettségünk, hatóságunk birtokában nincsenek a területrendezési eszközöket érintő alapadatok.
Tekintettel

arra,

hogy

a

tervezett

módosításoknak

lehet

közegészségügyi,

környezet-

egészségügyi következménye, tájékoztatom, hogy az eljárás további szakaszaiban is részt
kívánunk venni.
Közegészségügyi

szakvéleményemet

„a

településfejlesztési

koncepcióról,

az

integrált

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37 §. (4) bekezdés b) pontja, és 9.
számú melléklete 8. pontja, valamint a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részlete szabályairól szóló
218/2009 (X.6.) Korm. rendelet 11. melléklete alapján adtam meg.
.
Szakvéleményemet „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény
2. § (1) bekezdés d) pontjában, a „fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről” szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
hatáskörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján
adtam meg.
Kelt, Szekszárd, Elektronikus aláírás napján
Tisztelettel:

Berkecz Anita
osztályvezető
Melléklet: -

Fazekas Attila polgármester
részére
Tevel Község Önkormányzata

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:
Hivatkozási szám:

BP/FNEF-TKI/3715-2/2022.
Cservenák Csilla
+36-1-465-3866
kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Véleményezés természetes gyógytényező
érintettsége szempontjából
–

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre!

Tisztelt Polgármester Úr!

Tevel község településrendezési eszközeinek Tamási - Hőgyész - 6535 j. út csatlakozása közötti
kerékpárút létesítése tárgyában, 2022. június 21-én érkezett elektronikus levelében történt
megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a
továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja:
A településen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH
véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.
Érintettség esetén a BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
314/2012. Korm. rendelet) 9. számú mellékletének 25. pontja valamint a településtervek tartalmáról,
elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. számú mellékletének 26. pontja állapítja
meg.
BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani
(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).
BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Üdvözlettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott megbízásából
dr. Somogyi Rozália
osztályvezető
Melléklet: –

Kapják:
1. Tevel Község Önkormányzata – Hivatali kapu
2. Irattár

Közegészségügyi Osztály 1.
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Tevel Község Polgármestere
Fazekas Attila

Iktatószám:

BA/52/05843-2/2022.

Ügyintéző:

Ulrich Éva

Tárgy:

Tevel Község Településrendezési

polgármester

Eszközeinek módosítása

részére
Elektronikus úton továbbítva
Tisztelt Polgármester Úr!
Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és
Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: Baranya Megyei
Kormányhivatal) a Tevel Község Településrendezési Eszközeinek módosításával (Tamási – Hőgyész –
6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése) kapcsolatban megküldött dokumentációt (a
továbbiakban: Dokumentáció) áttanulmányozta és az alábbiakat állapította meg:


A Baranya Megyei Kormányhivatal az eljárás további szakaszában részt kíván venni.



A Dokumentáció szerint a tervezett nyomvonallal érintett ingatlanok az Országos Erdőállomány
Adattárban

(a

továbbiakban:

Adattár)

nyilvántartott

erdőt

nem

érintenek,

azonban

erdőterületekkel szomszédosak az alábbiak szerint:

Ingatlan

Szomszédos erdőrészlet/erdőgazdálkodási
tevékenységet közvetlenül szolgáló földterület*

Tevel 072/23

Tevel 2 F

Tevel 074/5

Tevel 61 A, 61 B, 61 C

Tevel 072/22

Tevel 2 F

Tevel 072/21 – Tevel 072/13

Tevel 2 G

Tevel 072/12

Tevel 2 G, 4 I

Tevel 072/11 – Tevel 072/4

Tevel 4 I

Tevel 072/3

-

Tevel 073/1

Tevel 4 I

Tevel 073/2

-

Tevel 073/3

Tevel 4 H, 4 E

Tevel 074/12

-

Tevel 074/13

Tevel 4 E, 4 A

Tevel 074/14, 074/15

Tevel 4 A

Tevel 074/16

Tevel 4 A, 4 B, 4 F, 4 G, 4 NY

*A szomszédos erdőterületek az ingatlanok tervezett nyomvonaltól távolabbi oldalán találhatók.

Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály
Cím: 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 009 : efo@baranya.gov.hu
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A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy a Településrendezési Eszközök készítése,
felülvizsgálata, módosítása során erdőterületet érintően az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) és a végrehajtására kiadott
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az
Evt. erdőtörvény hatályát szabályozó 4. §, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28/D.§, és az erdő
igénybevételét szabályozó 77-83/A. §-ainak előírásaira.
A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy jelen adatok csak az adatkérésben megjelölt
munkához használhatók fel, továbbadásuk nem engedélyezett!
A Baranya Megyei Kormányhivatal tárgyi ügyben erdészeti hatóságként a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése szerint járt el.
A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. melléklete 6. pontja rendelkezik.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Pécs, 2022. július 12.

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Ulrich Éva
ügyintéző

Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály
Cím: 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 009 : efo@baranya.gov.hu

1539 Budapest 114, Pf. 676
Telefon: (1) 436-4801
Telefax: (1) 436-4804
E-mail: haea@haea.gov.hu

OAH-2022-00070-0728/2022
Ügyintézőnk:

Fazekas Attila
polgármester
TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
7181 Tevel, Fő utca 288

Gábor Anita

Ügyintézőjük:
Számuk:

Tárgy: Válasz Tevel Község településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás
keretében történő módosításáról szóló előzetes tájékoztatásra
Tisztelt Polgármester Úr!
Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2022. június 21-én érkeztetett, fenti
számú levelével előzetes tájékoztatást adott részünkre Tevel Község
településrendezési eszközeinek tárgyalásos eljárás keretében történő
módosításáról, melyhez kérte kapcsolódó adatszolgáltatásunk, valamint
nyilatkozatunk jogszabályi előírások szerinti megadását.
Az OAH alapvető és más további feladatköreit az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 1/2022
(IV.29) OAH rendelet, a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló
biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban:
Korm. rendelet) előírásai, valamint más kapcsolódó jogszabályok rendelkezései
határozzák meg.
Az OAH részére a megkereséssel összefüggő véleményezői jogkört a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: EljR.) 37.
§ (4) bekezdés b) pontja, továbbá a 9. melléklete biztosítja.
Az EljR. 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre” című rovata az OAH részére
előírási szempontokat nem tartalmaz.
A küldött megkeresésre válaszolva tájékoztatom, hogy tárgyi tervezési terület 30
kilométeres körzetében a Bátaapátiban létesített kis és közepes aktivitású
radioaktív hulladékok tárolója üzemel.

Nyilvántartási szám:
ISO 9001: 503/1252(4)-1236(4)

Felhívom szíves figyelmét, hogy a Korm. rendelet 7. § (6) és (7) bekezdései alapján
a nukleáris létesítmények 30 kilométeres körzetében mindazon veszélyes
létesítmények és tevékenységek engedélyezése esetén, amelyek tekintetében
jogszabály védőtávolság kijelölését írja elő, az engedélyezésre hatáskörrel
rendelkező hatóság az eljárás megindításáról tájékoztatja az OAH-t, valamint a
nukleáris létesítmény engedélyesét. Az ilyen eljárásban az OAH és az engedélyes
ügyfélnek minősül.
Fentieken túl, figyelemmel az EljR. 37. § (4) bekezdés b) pontjába foglaltakra, a
küldött értesítés alapján az OAH egyedi követelményeket és elvárásokat nem
állapít meg, vonatkozó atomenergetikai ágazati elhatározásokat – azok
hiányában – nem ismertet.
Tájékoztatom továbbá, hogy az eljárás következő szakaszaiban részt kívánunk
venni, a véleményezési dokumentációt elektronikusan kérjük megküldeni!
Budapest, 2022. július 7.

Üdvözlettel:
Mészáros István
főosztályvezető
Kapják:
1. TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2. Irattár
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Iktatószám: K/14863-2/2022
Tárgy: tájékoztatás
Ügyintéző: Mészáros László
Készült: 2022. június 28.
Fazekas Attila polgármester úr részére
Tevel
Fő u. 288.
7181
Tisztelt Fazekas Attila Polgármester Úr!
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint a Tevel Község
településrendezési eszközeinek előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi tájékoztatást
adja a rendezési feladat ellátásához szükséges – a Hatóság nyilvántartásának részét képező –
elektronikus hírközlési szolgáltatókról, szolgáltatásokról, akik, amelyek a rendezés alá vont területtel
érintettek, valamint a hatáskörébe tartozó kérdésekben a jogszabályokon alapuló követelményekről.
A rendezés alá vont területen a hatósági nyilvántartásba bejegyzett elektronikus hírközlési
szolgáltatókról és szolgáltatásokról a Hatóság internetes honlapján: www.nmhh.hu a teljes körű
nyilvántartás megtalálható.
Az elektronikus hírközlési építmények vonatkozásában, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi
C. törvény 94. § (1) bekezdése szerint: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek
építésénél, korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál
– a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmények
elhelyezésének lehetőségét.”
A postai létesítmények vonatkozásában a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 31.
§ (1) bekezdése alapján: „A település tervezésénél, rendezésénél, utak és közművek építésénél,
korszerűsítésénél, egyéb építmények és más létesítmények megvalósításánál, felújításánál biztosítani
kell a postai szolgáltatóhelyek, felvételi pontok és kézbesítési pontok, valamint az egyetemes postai
szolgáltatás teljesítését lehetővé tevő egyéb eszközök elhelyezésének lehetőségét.”
Az elhelyezés területét a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése szabályozza,
további műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének
feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési
építményekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 20/2020. (XII. 18.) NMHH rendelet (a
továbbiakban: Rendelet), továbbá az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas
építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH
rendelet határozza meg.

A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac
zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet
végzők és felhasználók érdekei védelmének, továbbá a tisztességes, hatékony verseny kialakulásának,
illetve fenntartásának elősegítése az elektronikus hírközlési ágazatban.
A távközlés, a távközlési infrastruktúra fejlődése településrendezési eszközökkel befolyásolható,
támogatható vagy korlátozható, ezért a Hatóság indokoltnak tartja, hogy az érintett hírközlési
szolgáltatók az előkészítésben részt vegyenek úgy, hogy ismertethessék a település fejlődése és építési
rendje szempontjából terveiket, és ezek várható lefolyását.
A Hatóság kéri, hogy az elektronikus hírközlési építmények elhelyezését taglaló munkarész
elkészítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § e), f) pontjában, 27. §-ában, valamint 4.
mellékletében foglaltakat.
A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívja fel a
figyelmet a Hatóság:
A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők
számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált
településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával
összefüggő elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a
Hatóság és Magyar Mérnöki Kamara honlapján is hozzáférhető.
A hesz@telekom.hu, hesz@telenor.hu, hesz@invitel.co.hu címre küldött e-mailre a szolgáltatók
tájékoztatást adnak fejlesztési terveikről.
A településrendezési eszközök készítéséhez, módosításához kapcsolódó elektronikus hírközlési
fejezetet csak az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott településrendezési hírközlési tervező (betűjele:
TH) jogosultsággal rendelkező és névjegyzékbe vett tervező készíthet.
Folyamatban van a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósítása melyhez kapcsolódó
beruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök
készítését, módosításait is.
A Hatóság kéri, hogy a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére
véleményezésre (adatkapun, papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve)
megküldeni, a Hatóság iktatószámának válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési
szakági munkarészek csatolásával.
Elektronikusan aláírt dokumentum.
Kiadmányozta: Kúti Zoltán hatósági irodavezető-helyettes, Aranyosné dr. Börcs Janka, a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának főigazgatója nevében és megbízásából
Pécsett, az elektronikus aláírás szerinti időpontban.
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Iktatószám:
Tárgy:

Hivatkozási szám:
Ügyintéző:
Telefon:
Mellékletek:

SZTFH-BANYASZ/7175-2/2022
Vélemény Tevel község
településrendezési eszközeinek
módosításához

-

Horváth Henrietta
72/795-283
-

Fazekas Attila
polgármester
részére
Tevel Község Önkormányzata

KRID/Cégkapu ID: 344518341
A levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre.
Tisztelt Polgármester Úr!

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (továbbiakban: Bányafelügyelet) Tevel
község hatályos településrendezési eszközeinek módosításához az alábbi tájékoztatást és
adatszolgáltatást adja.
1. A korábbi földtani és ásványi nyersanyag kutatások eredményei alapján összeállításra

került Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban
szerepelnek Tevel község igazgatási területéhez tartozó földrészletek, de ezek nem
tartoznak bele a változási szándékkal érintett területekbe, tehát a településrendezési
eszközök módosítása során ásványvagyon gazdálkodási övezethez tartozó ingatlan
nem válhat érintetté.
2. Az Országos Felszínmozgásos Kataszterben és a Bányafelügyelet rendelkezésére álló

gravitációs tömegmozgásokat összegző aktuális nyilvántartásokban szerepelnek ugyan
Tevel község igazgatási területéhez tartozó földmozgásos események, azonban azok
napjainkban nem mutatnak aktivitást, így a településrendezési eszközök módosításával
nem válhat érintetté olyan földrészlet, amely földtani veszélyforrások területének
övezetébe tartozik.
A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő.
Tevel község polgármestere a 2022. június 21-én beérkezett megkeresésében kezdeményezte
a Bányafelügyeletnél Tevel község hatályos településrendezési eszközeinek módosításával
kapcsolatos azon adatszolgáltatást, mely tisztázza, hogy a változtatással érintett területet
alkotó földrészletek közül melyek tartoznak ásványvagyon gazdálkodási és a földtani
veszélyforrások területe övezetekbe.
Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22.
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547.

Telefon: +36 (1) 550 2500
Fax: +36 (1) 550 2495
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Email: sztfh@sztfh.hu
Honlap: www.sztfh.hu

Hivatali kapu: SZTFH
KRID: 469506375

A megkeresés szerint a módosítás célja Tevel község igazgatási területét érintő Tamási –
Hőgyész
- 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút teljes nyomvonalának
településrendezési eszközökben történő szabályozása. A kerékpáros hálózat Tevel község
területén új, közutaktól elválasztott, önálló kerékpárút, illetve vegyes használatú út építésével
kerül kialakításra. A megkeresés táblázatos formában tartalmazta a nyomvonal ismertetését,
mellékletként csatolták a tervezett kerékpárút nyomvonalának átnézeti térképét is.
Tevel község hatályos településrendezési eszközeinek módosításaként jelzett változtatásokat a
Bányafelügyelet tudomásul veszi, mivel a módosítási szándékkal érintett helyszínek – és
azoknak közvetlen környezete – nem tartozik bányatelekhez, működő bányaüzemhez, vagy
más engedélyek alapján végzett ásványi nyersanyag kitermelés területéhez. Az aktuális
morfológiai viszonyok és általános rétegtani jellemzők szerint a módosítással érintett
helyszíneket alkotó földrészleteken nem ismert napjainkban is aktív földtani veszélyforrás
jelenléte.
A Bányafelügyelet véleményét a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati
Adattárban meglévő adatok és dokumentációk felhasználásával, a területfejlesztési koncepció,
a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint
illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól
218/2009. (X.6.) Korm. rendelet 9/A § (1) bekezdése és 14. sz. mellékletének 15. és 17.
pontjában foglaltak alapján, továbbá a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37.§ (4)
bekezdése és a 9. melléklet 22. pontjában foglaltak alapján adta ki. A Bányafelügyelet
hatáskörét és illetékességét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint
44.§ (1) bekezdése határozza meg.
Pécs, időbélyegző szerint
Üdvözlettel/Tisztelettel:
Dr. Biró Marcell
elnök
(hatáskör gyakorlója megbízásából)
Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető
Erről értesülnek:
1. Címzett
2. Irattár
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TOLNA MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
RENDÉSZETI IGAZGATÓSÁG
KÖZLEKEDÉSRENDÉSZETI OSZTÁLY
Hiv. szám: Tárgy: Tevel község településrendezési eszközeinek módosítása
Üi: Pernyészné Szente Judit c. r. alezredes
Tel: 23/32-44
email: szentej@tolna.police.hu

Fazekas Attila
polgármester
Tevel Község Önkormányzata
Tevel
7181 Fő u. 288.
Tisztelt Polgármester Úr!
Tájékoztatom, hogy Tevel község településrendezési eszközeivel kapcsolatban a település fejlődése
és építési rendje szempontjából észrevételünk, javaslatunk nincs.
A 314/2012 (XI.8) Kormány rendelet 9. melléklete a megyei rendőr-főkapitányság egyeztetési
szakterületeként a határrendészetet határozza meg. Mivel ilyen jellegű kérdés nem merült fel, ezért
a véleményezési eljárás további szakaszában csak abban az esetben kívánunk részt venni, ha azt a
93/2012. (V.10.) Kormányrendeletben (Az utak építésének, forgalomba helyezésének és
megszüntetésének engedélyezéséről) foglaltak előírják.
Ebben az esetben kérem, hogy az illetékes Bonyhádi Rendőrkapitányságot értesíteni szíveskedjen.
Szekszárd, időbélyegző szerint

Tisztelettel:
Megyeri Zsolt r. alezredes
osztályvezető

Cím: 7101 Szekszárd Postafiók: 86
Telefon: 74/501-140, BM: 23/32-50
e-mail: kozlekedes@tolna.police.hu
RZSNEO_3.90.200.232 (17000-7118.3995-BUEG---428102355-4C52620D9B8B-7118.4002)

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
mint honvédelmi szakhatóság
1055 Budapest, Balaton u. 7-11. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 474-1680 • HM 215-12 • Fax: 06 (1) 474-1467 • HM 21-740
Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hm.hf@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu

Nyt. szám: 9700-2/2022/h

. számú példány
„Elektronikusan továbbítandó!”
Fazekas Attila
Tevel Község Polgármestere
polgármester

Tárgy:

Tevel község településrendezési eszközeinek módosítása - teljes eljárás, előzetes
tájékoztatási szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!
Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:
A település közigazgatási területén a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek
területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 3/5. sz. melléklete és a 19. § (1) bekezdés
13. pontja szerinti honvédelmi és katonai célú terület övezetébe tartozó honvédelmi rendeltetésű
ingatlant nem tartunk nyilván.
A tárgyi módosítás a honvédelem érdekeit nem érinti, a Magyar Honvédség nemzeti és
szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön
észrevételt nem teszek.
Nyilatkozom, hogy a további véleményezési eljárásban részt kívánok venni, a véleményezési
dokumentációra elektronikus formában tartok igényt.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában, a
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. sz. mellékletének 14. pontjában, valamint a 419/2021 Korm.
Rendelet 11. melléklet táblázatának 21. sorában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.
Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.
Állásfoglalásomat a honvédelemért felelős miniszter nevében, a Honvédelmi Minisztérium
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2019. (III. 5.) HM utasítás 42. § (10)-(11)-(12)
bekezdése alapján adtam ki.
Budapest, „időbélyegző szerint”
Tisztelettel:
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából
Bucsánszky Zoltán alezredes
településrendezési hatósági osztályvezető

adatkezelési tájékoztató:
https://hm.hatosagihivatal.kormany.hu/download/c/3b/c2000/Telep%C3%BCl%C3%A9srendez%C3%A9si%20hat%C3%B3s%C3%A1gi%20aktusok.pdf

Tevel Község Önkormányzata

Iktatószám: TOT/UT/354-4/2022.
Ügyintéző: Tarjáni Krisztián
+36 74 479 944

Tevel
Fő utca 288.
7181

Tárgy:

Tevel Község településrendezési
eszközeinek módosításáról – véleményezési szakasz

Tisztelt Fazekas Attila Polgármester úr!
Hivatkozott számú levelében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált stratégiáról és a településfejlesztési eszközökről, valamint egyes területrendezési sajátos jogintézményeiről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) előírásai alapján tájékoztatást ad arról, hogy Tevel Község településrendezési eszközeinek módosításáról. Az egyeztetést a korábbi R. 32. § előírásai alapján
egyszerűsített eljárás keretében kívánják elfolytatni, amelynek indítását R. 37. §(2) bekezdés előírása
alapján kezdeményezi, a tervezett módosításhoz előzetes tájékoztatást kér.
A hivatkozott számú megkeresésére reagálva, a kért véleményt, valamint a Tolna Megyei Kormányhivatal (a továbbiakba: Útügyi Közlekedési Hatóság) hatáskörét érintő, jogszabályokon és műszaki előírásokon alapuló közlekedési szakmai követelményekkel kapcsolatos állásfoglalásomat, az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: EljR.) 41.
§ (3) bekezdése alapján, az alábbiak szerint adom meg:


A beküldött tervdokumentációt megvizsgáltuk az abban foglaltak ellen kifogást nem emelünk

Az Útügyi Közlekedési Hatóság hatáskörét a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja valamint a a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési

eszközökről,

valamint

egyes

településrendezési

sajátos

jogintézményekről

szóló

314/2012.(XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 15. pontja, illetékességét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése állapítja meg.

7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 3.. Telefon: (36 74) 415-411/112 Fax: (36 74) 415-411/123 E-mail: tolna.mf.vezeto@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Az előzetes tájékoztatás a korábbi R.37 §(2) rendelkezéseire figyelemmel készült.
Szekszárd, elektronikus aláírás napján
Dr. Horváth Kálmán Kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Tisztelettel:
Baumann Péter
főosztályvezető
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLY
mint katonai légügyi hatóság
1055 Budapest, Balaton utca 7-11. • Postacím: 1885 Budapest Pf. 25
Telefon: +36 (1) 474-1469 • HM 21-670 • Fax: +36 (1) 474-1404 • HM 21-685
E-mail: klh@hm.gov.hu • Hivatali Kapu: Honvédelmi Minisztérium – EIR

Nyt. szám: 1934-5/2022/h
Hiv. szám: -

sz. példány

Fazekas Attila
Tevel Község Polgármestere részére
Tevel
Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településrendezési
eszközök módosításához
Tisztelt Polgármester Úr!
A fenti megkeresésére a Tevel Község településrendezési eszközeinek módosítása
tárgyában az alábbiakról tájékoztatom:
1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településrendezési eszközök
tartalmi követelményeivel kapcsolatos különös elvárásokat és az adott területet érintő
ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.
2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.
3. Tevel Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel közvetlenül
nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára szolgáló
repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú repülés
biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy az adott
terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15 kilométernél
nagyobb távolságban van.
Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott
szakhatóságként vizsgálja.
4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.
Tájékoztatom Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat a
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 37. § (4) bekezdés b) pontjára
és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi hatóság
kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi területemen eljárva
adtam meg.

Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.
Budapest, időbélyeg szerint.
Tisztelettel:
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
honvédelmi miniszter
nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály
osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Antal Krisztina százados (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: antal.krisztina@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Teveli Közös Önkormányzati Hivatal (Hivatali Kapun továbbítva)
2. sz. pld.: Irattár

Fazekas Attila polgármester úr
részére

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

Tevel Község Önkormányzata
Tevel
Fő utca 288.
7181

BP/0801/00242-6/2022
Bánhidi Viktória
+36 1 815 9633
Tevel község településrendezési
eszközeinek
módosítása
–
előzetes tájékoztatási szakasz,
adatszolgáltatás
kérése

Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 344518341
Tisztelt Polgármester Úr!
Tevel község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos 2022. június 21-én
kiadmányozott megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat
ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi tájékoztatást adom.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. melléklet 12. pontja szerint Budapest Főváros Kormányhivatala gyorsforgalmi utat, közúti
határátkelőhelyet, szintbeli közúti-vasúti átjárót érintő településrendezési eszköz esetében vesz részt a
véleményezési eljárásban.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 14. számú melléklet alapján a Budapest
Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály részére közreműködési
hatáskört nem állapít meg.
Fentiekre tekintettel, a területrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban, hatáskör hiányában
észrevételt nem teszek. Az eljárás további szakaszában nem kívánok részt venni.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Tisztelettel:
dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető

Gyorsforgalmi Útügyi Osztály
1138 Budapest, Váci út 188. – 1387 Budapest Pf.: 1007 – Telefon: +36 (1) 474-1770 – Fax: +36 (1) 331-9917
KRID: 645240704 – E-mail: uto@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

TOLNA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
Tárgy:
Hiv. szám:
Ügyintézőjük:
Ügyintéző:
Telefon:

Tevel község településrendezési
eszközeinek módosítása – előzetes
tájékoztatási szakasz
Pásztor Brigitta tű. hadnagy
74/504-700

Fazekas Attila
Polgármester
Tevel Község Önkormányzata
Tevel
Tisztelt Fazekas Attila Polgármester Úr!
Tevel község településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó megkeresésére az
alábbiakat javaslom figyelembe venni a dokumentáció elkészítése során, ismertetve a
hatáskörömbe tartozó kérdésekben az adott területre vonatkozó követelményeket és a terv
tartalmi elemeivel kapcsolatos elvárásaimat:
1.

A település ár- és belvíz által veszélyeztetett területeire az állandó építési tilalom
kiterjesztése indokolt.

2.

A csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítását (méret, kapacitás, elvezető és áteresztő
képesség) a terület-felhasználás során tervezni szükséges.

3.

Azokon a részeken, ahol a talaj laza, löszös szerkezetű, ott az (elvi) építési engedély
kiadása előtt be kell szerezni az állami földtani feladatokat ellátó Szabályozott
Tevékenységek Felügyeleti Hatósága szakmai véleményét.

4.

Amennyiben a tervekben jelölt területen a B–F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más
éghető anyagú külső térelhatároló szerkezetű, fokozatú, héjazatú) anyagból létesítendő
építmények között az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés a)-b)
pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem tartható, be kell szerezni a
területileg illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

5.

Az új, beépítésre tervezett területek oltóvízzel való ellátottságának megoldásaira
vonatkozó konkrét elképzeléseket az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdés a) pontjának és a
tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Ttv.) 29. § (1) bekezdésének figyelembe vételével kell
kialakítani.

___________________________________________________________________________
Cím: 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15.
Telefon: +36(74) 504-700 Fax: +36(74) 504-712
E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu
Hivatali Kapu azonosító: TMKVI (KRID:608441175)
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A tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítása tekintetében az építmények megközelítési
lehetőségeit, a tűzoltóság járműveinek felvonulási útját és azok felállítási helyét az Étv.
31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani.

7.

Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános
távbeszélő állomást kell üzemben tartani a Ttv. 5. § (5) bekezdése szerint.

8.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (a
továbbiakban: OTSZ) 31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E,
Froof vagy F tűzvédelmi osztályú anyag tetőfedésként csak a területileg illetékes
tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy
területrendezési egység is) vonatkozó engedélye és annak feltételei alapján, legfeljebb
egy emeletszinttel rendelkező épületeknél alkalmazható. Nem kell a tűzvédelmi hatóság
engedélye, ha az E tűzvédelmi osztályú tetőfedés a Broof(t1) osztályt is teljesíti, az
építmény legfeljebb kétszintes, és Nagyon Alacsony Kockázati osztályba tartozik.

9.

A településen az oltóvíz-intenzitást, az oltóvízhálózat kialakítását, valamint a
tűzcsapokkal szemben támasztott követelmények megvalósulását az OTSZ előírásai
alapján kell biztosítani.

10. A települési hulladék elhelyezését és esetlegesen előforduló veszélyes hulladék kezelését
a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben
meghatározottak szerint, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes
tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben
foglaltak alapján kell végezni.
11. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az
OTÉK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra
vonatkozó előírásokat.
A települések katasztrófavédelmi besorolásáról szóló 44/2021. (XII. 16.) BM rendelet 1.
számú melléklet értelmében Tevel község III-es katasztrófavédelmi osztályba sorolt.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 37. §-a és a 9. melléklet 10.
pontja alapján az alábbi adatokat szolgáltatom.
A katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében Tevel községben lebiztosítás szükséges. A
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete
szerint a katasztrófavédelmi szempontból III. veszélyességi osztályba sorolt településeken az
elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek:
 Riasztás: a lakosság riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatásának tervezése
(különösen a más szervezetnél rendszeresített, de erre a célra alkalmas eszközök)
 Lakosságvédelmi módszer: a kockázatbecslésben megállapítottaknak megfelelően
 Felkészítés: a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető
információs anyagok biztosításával
 Védekezés:
a) kizárólag a védekezési feladatok ellátásához szükséges polgári védelmi
szakalegységek megalakítása,
b) önkéntes segítők, karitatív szervezetek bevonásának tervezése
 Induló katasztrófavédelmi készlet: induló katasztrófavédelmi készlet tervezése.

-3Az R1. 9. melléklet alapján a polgári védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított
objektumokról és szolgáltatásokról a települési veszélyelhárítási terv mellékletét képező
települési adattár alapján valósul meg. Az adattár elektronikus formában Tevel község
polgármesterénél rendelkezésre áll.
A településen telepített riasztó eszközök (Dorogi u. 335., Petőfi u. 11., Petőfi u.110., Fő u.
399.) működőképes állapotban vannak.
Tevel községben veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik, így a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011.
(X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 29. §-ában foglaltakat figyelembe véve további
követelmények megfogalmazása nem indokolt.
Tájékoztatom, hogy az R1. 37. § (4) bekezdése és 9. melléklet 6. és 7. pontjában foglalt
szakterület vonatkozásában a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az egyeztetési
eljárásban résztvevő államigazgatási szerv.
Megfogalmazott javaslatainkat kérjük figyelembe venni a dokumentáció kidolgozása során,
továbbá ezúton nyilatkozom arról, hogy a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az
eljárás további szakaszaiban is részt kíván venni.
A tájékoztatást az R1-ben, valamint az R2-ben foglaltak alapján adtam.
Kelt: Szekszárd, elektronikus bélyegző szerint
Tisztelettel:
Dr. Balázs Gábor tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Melléklet:
–
Terjedelem: 3 oldal
Kapja:
címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs, Tettye tér 9.
Telefon: (72) 517-200 Fax: (72) 517-229
dunadrava@ddnp.kvvm.hu

Ügyiratszám: DDNPI/ 424 - 5 /2022
Tárgy: Tevel község településrendezési
eszközök módosítása adatszolgáltatás
Ügyintéző Nálunk: Havasi Ildikó
Ügyintéző Önöknél:
Hivatkozási számuk:
Melléklet: 1 db zip file (térkép állomány)

Tevel Község Önkormányzata
Tevel
Fő u. 288.
7181
NYILATKOZAT

Tevel Község Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) előírásai
alapján kezdeményezi a településrendezési eszközök módosítását úgy, hogy a térségi jelentőségű
kerékpárút településre eső szakasza megvalósítható legyen.
Tevel Község településrendezési eszközök módosításához a 218/2009 (X. 6.) Korm. rendelet 9/A §-a
alapján az alábbi adatszolgáltatást adjuk.
A település közigazgatási területén az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló
területek találhatóak:
 A település közigazgatási területén a Nemzeti Ökológiai Hálózat övezetei közül a magterület és az
ökológiai folyosó övezete található meg,
 Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek (Natura 2000 területek):
Lengyel-hőgyészi erdők elnevezésű, HUDD20026 jelű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület,
 A település közigazgatási területe tájképvédelmi terület övezetével érintett.
Pécs, 2022. 06. 23.

Závoczky Szabolcs
igazgató
Kapják:
- Címzett
- Irattár (Dokumentum1)

______________________________________________________________________________________

FAZEKAS ATTILA

Iktatószám:TOG/82/00646-6/2022.

Tevel Község Önkormányzata

Ügyintéző: Prokos Hedvig

Polgármester
Székhelyén
Hivatkozási szám: -

Tárgy: Tevel község településrendezési eszközeinek módosítása, tárgyalásos eljárásban – előzetes
tájékoztatási szakasz

Tisztelt Polgármester Úr!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.)
Kormányrendelet

(korábbi

EljR.)

37.§

(2)

bekezdése

és

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Kormányrendelet 8/A.§ (1) bekezdése szerint, a Tolna Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban: Hatóság)
Tevel község település rendezési eszközeinek módosításához az alábbi előzetes tájékoztatást adja:
Az Önkormányzat Képviselő-testülete döntött településrendezési eszközinek módosításáról, és azok
kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról, így az eljárás a korábbi Elj. 36. § előírásai szerint tárgyalásos
eljárásban zajlik.
A korábbi Elj. 9. melléklet 4. pontban megjelölt adatszolgáltatási kötelezettségem tárgyköre: felszíni
vízminőség-védelmi terület, és felszíni szennyezésre fokozottan érzékeny terület, amellyel kapcsolatban
az alábbiak szíves figyelembe vételét kérem.
Az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozóan tájékoztatom, hogy a vízügyi igazgatási és a vízügyi,
valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.)
Kormányrendelet alapján a vízügyi és vízvédelmi hatósági és szakhatósági feladatokat 2014.
szeptember 10-től első fokon az ott megjelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok látják el.
A területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi
követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük
részletes szabályairól szóló 218/2009 (X.6.) Korm.Rendelet 14. melléklete alapján hatóságom nem
tartozik az adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek közé.
A településrendezési eszközök tartalmi követelményeiről a korábbi Elj. 4., 5. és 6.melléklete rendelkezik.

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: termeszetvedelem@tolna.gov.hu
Hivatali kapu: SZEKKTO Honlap: www.kormanyhivatal.hu
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A tervezett módosítások:

1. a Tamási – Hőgyész – 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése, a nyomvonal még
hiányzó részeinek rávezetése Tevel településrendezési eszközeire
A tervezett kerékpárútvonal Tevel község területén részben meglévő, szilárd burkolatú, vegyes
használatú utak felhasználásával, részben új, közutaktól elválasztott, önálló kerékpárút építésével kerül
kialakításra.
A rendelkezésünkre álló információk alapján a tervezett módosításokkal kapcsolatban előzetesen kizáró
ok nem merült fel környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási szempontból.
A tervezett módosításokkal kapcsolatban előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban a környezetvédelmi
hatóság előtt.
A módosítandó településrendezési tervet érintően a hatóság kéri a magasabb szintű területrendezési
terveknek való megfeleltetést, a hatályos ÉTV. (1997. évi LXXVIII.tv), az OTÉK-ről szóló 253/1997.
(XII.20.) Korm. Rendelet és a MaTrT, továbbá a környezet-, táj- és természetvédelmi valamint
hulladékgazdálkodási

szakágazati

jogszabályok

vonatkozó

jogszabályhelyeivel

való

összhang

megteremtését, a korlátozások betartását. Az eljárás további szakaszaiban a hatóság részt kíván venni.

Szekszárd, időbélyegző szerint

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából
Tisztelettel:
Blaskovits Zoltán
osztályvezető

Kapják:

1. Tevel Község Önkormányzata, HK 344518341
2. Irattár

FAZEKAS ATTILA

Iktatószám:

TOB/2/00090-2/2022.

polgármester

Ügyintéző:

dr. Nezdei Csilla
nezdei.csilla@tolna.gov.hu

Tevel Község Önkormányzata

Tel.:74/501-250; 30/074-6851

Tevel
Fő utca 288.

Hiv. szám:

-

7181

Ügyintézőjük:

-

Tárgy: Tevel község településrendezési eszközeinek módosítása – előzetes tájékoztatás
(345/2012. (XII.6.) Korm.rend. 1. melléklet „1.8.223. A Tamási - Hőgyész - 6535. jelű út
csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése”)

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott számú levelében a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési
stratégiáról

és

a

településrendezési

eszközökről,

valamint

egyes

területrendezési

sajátos

jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korábbi R.) előírásai
alapján tájékoztatást ad arról, hogy Tevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi R.
42. § előírásai szerint tárgyalásos eljárás keretében módosítani kívánja a község településrendezési
eszközeit, amelyhez a korábbi R. 30. § (3) bekezdés a) pontja és 37. § (4) bekezdés b) pont alapján
előzetes tájékoztatást és a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet előírásaira is figyelemmel
adatszolgáltatást kér.
Tájékoztatást ad arról, hogy a tervezett beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII.6.) Korm. rendelet 1.
mellékletében szerepel: „1.8.223. A Tamási - Hőgyész - 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút
fejlesztése”.
Figyelemmel arra, hogy az építési beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény hatálya
alá tartozik, valamint arra, hogy a településrendezési eszközök módosítása az építési beruházás
megvalósítása miatt indokolt, a településrendezési eszközök egyeztetése a korábbi R. 32. § (6)
bekezdés a) pont alapján tárgyalásos eljárás keretében lefolytatható.
Tájékoztatom, hogy a településfejlesztési és a településrendezési dokumentumok készítése során az
állami főépítészi hatáskörében eljáró kormányhivatal egyeztetési szakterülete a korábbi R. 9. melléklet
előírása szerint: településfejlesztés, területrendezés, településrendezés és településkép védelem,
amellyel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettsége nincs.
Állami Főépítészi Iroda
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686
E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu: TMKHFOEP; KRID azonosító: 562262151
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Hatályos, módosuló településrendezési eszközök:
-

Tevel

Község

Önkormányzata

Képviselő-testületének

51/2009.

(V.28.)

határozattal

jóváhagyott településszerkezeti terve (a továbbiakban: TSZT)
-

Tevel

Község

Önkormányzata

Képviselő-testületének

Tevel

község

helyi

építési

szabályozásáról szóló 6/2009. (V.29.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ)
Tervezett módosítások:
-

Tamási – Hőgyész – 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút Tevel község közigazgatási
területét érintő nyomvonalának feltüntetése a településrendezési eszközökben.

A hatályos településrendezési eszközökről megállapítható, hogy azok 2009. évben, a korábbi R.
hatályba lépését megelőzően készültek, ezért a tervezett módosítás az alábbi eljárási szabályok
alapján:
-

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a
továbbiakban: Étv.) 60. § (8) bekezdése [2023. december 31-ig módosítható],

-

a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: új R.) 78. § (1) bekezdés a) pontja [korábbi R. VI. Fejezete],

továbbá az alábbi jogszabályi előírások tartalmi követelményeire figyelemmel:
-

az Étv.,

-

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 121. § (1) bekezdése [2012. augusztus 06-án hatályos II.
fejezete, valamint 1. számú melléklete és a módosításkor hatályos III. fejezete]

-

a korábbi R. tartalmi követelményei és jelmagyarázata,

-

a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi

-

a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló

CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Trtv.),
9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet (a továbbiakban: MvM rendelet),
-

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló
8/2020. (X. 29.) önkormányzati rendelete és 49/2020. (X. 29.) közgyűlési határozata (a
továbbiakban: TMTrT)

készül.
Kérjük a korábbi R. szerinti „tárgyalásos eljárás” folyamatában az eljárási szabályokat megtartani, a
partnerségi egyeztetésről, valamint a környezetvédelmi szervekkel történő egyeztetésről a
tájékoztatást megadni.
Az Étv. 6/A. § (3) bekezdése és a korábbi R. előírásai alapján kérjük a település főépítészét
megnevezni, az eljárás folyamatába bevonni, az általa készülő munkarészeket (főépítészi
feljegyzések) megismerhetővé tenni.
Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről szóló 266/2013. (VII.
11.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel kérjük a készülő munkarészeket, dokumentációkat ellátni a
tervezők által aláírt, szakképzettséget, szakmai címet, névjegyzéki jelölést és elérhetőséget tartalmazó
aláírólappal.

3

Tájékoztatjuk, hogy a településrendezési eszközök módosítását, valamint a szükséges megalapozó és
alátámasztó munkarészeket az Étv., az OTÉK előzőekben ismertetett előírásai, a korábbi R., a Trtv.,
az MvM rendelet, valamint a TMTrT vonatkozó előírásai alapján kell elkészíteni.
Tájékoztatjuk, hogy az elfogadott országos, kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek térképi
adatbázisa az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (a továbbiakban:
TeIR) adatbázisából érhetők el (internetes elérhetősége: https://teir.hu).
Tolna megye új területrendezési tervének elérhetősége:
https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg5ed8dr3eo0dt7ee2em9cj4ca5ca8cd1by0bx7cd4g
http://www.tolnamegye.hu/fooldal/rendezesi-tervek/megyei-rendezesi-terv
A településrendezési eszközök módosítását a területfejlesztési tervekkel összhangban, az országos
településfejlesztési és településrendezési szakmai előírások figyelembevételével, a területrendezési
tervek rendelkezéseivel összhangban kell elkészíteni.
Kérjük figyelemmel lenni arra, hogy a koncepció, a településszerkezeti terv, az arculati kézikönyv és a
településképi rendelet egymással tartalmi összhangban készül. A helyi építési szabályzat a
településszerkezeti tervvel és a településképi rendelettel összhangban készül.
Kérjük a véleményezési dokumentációban a módosítással érintett területet jól láthatóan jelölni (pl.
rámutató nyíllal, lehatárolással…).
Kérjük az érintett helyrajzi számokat vizsgálni, figyelemmel arra, hogy a tervdokumentációt az
ingatlan-nyilvántartási adatokkal összhangban kell kidolgozni.
Megalapozó vizsgálat
A korábbi R. 16. § rendelkezései alapján tájékoztatjuk, hogy a településrendezési eszközök
módosítása során a hét éven belül készült megalapozó vizsgálat felhasználható, azonban annak
tartalmát aktualizálni szükséges a hatályos jogszabályi előírásokra figyelemmel.
Figyelemmel arra, hogy a tervezett módosítás nem az egész közigazgatási területre készül, a
megalapozó vizsgálatot a településfejlesztés és településrendezés várható hatása szerinti területre
kell elvégezni a szerkezeti összefüggések bemutatásával.
A korábbi R. 3/C. § előírása alapján kérjük a megalapozó vizsgálat tartalmi elemeit és azok
részletezettségét az önkormányzati főépítész által írásban meghatározni és a feljegyzést az elhagyott
tartalmi elemek indokolásával a megalapozó vizsgálathoz mellékelni.
Kérjük vizsgálni és igazolni, hogy a tervezett módosítás a településfejlesztési koncepcióval
összhangban van.
Alátámasztó javaslat
A korábbi R. 16. § előírásaira, valamint a 3. melléklet tartalmi követelményeire figyelemmel kérjük az
alátámasztó javaslatot a tervezési feladatnak megfelelő tartalommal elkészíteni. Tájékoztatjuk, hogy a
megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi elemei összevonhatók, fejezeten belül
átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei elhagyhatók.
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A korábbi R. 3/C. § előírása alapján kérjük az alátámasztó javaslat tartalmi elemeit és azok
részletezettségét az önkormányzati főépítész által írásban meghatározni és a feljegyzést az elhagyott
tartalmi elemek indokolásával az alátámasztó javaslathoz mellékelni.
Az alátámasztó javaslatban kérjük bemutatni a módosítással érintetett területek hatályos és tervezett
településrendezési előírásait, annak rajzi és szöveges bemutatását. Kérjük a rendezési tervi
kivágatokon a szomszédos területek besorolását is ábrázolni figyelemmel arra, hogy a tervezett
módosítás hatása annak ismeretében értékelhető.
A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel (TrTv, MvM rendelet, TMTrT) való
összefüggéseinek bemutatását rajzi és szöveges munkarészben is kérjük bemutatni és az összhangot
igazolni.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
előírásaira kérjük figyelemmel lenni és az eljárási szabályainak megfelelő külön eljárást lefolytatni.
Kérjük a módosuló területeknél a településkép védelmére figyelemmel lenni, Tevel Község
Önkormányzata Képviselő-testületének Tevel Község településképének védelméről szóló 2/2018.
(IV.27.) önkormányzati rendelet előírásait vizsgálni és meghivatkozni. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy
amennyiben a módosítással érintett terület településkép védelmi előírásai nincsenek összhangban a
helyi építési szabályzat előírásaival, először a településképi rendeletet kell módosítani.
Kérjük a közlekedési alátámasztó munkarészt elkészíteni, a kerékpárút szélességét az OTÉK
előírásaival összhangban megállapítani, méretét keresztszelvénnyel igazolni, továbbá a szabályozási
tervlapon kérjük a szabályozási szélességet feltüntetni.
Településrendezési eszközök
A módosuló településrendezési eszközöket digitális formátumban kell elkészíteni oly módon, hogy
papír formátumú dokumentálásra is alkalmas legyen. A szerkezeti tervlapot és szabályozási tervet
az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis felhasználásával kell elkészíteni. A
szabályozási tervlapon kérjük feltüntetni, hogy „Készült az állami alapadatok felhasználásával”.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a terv készítésekor az OTÉK előírásainál megengedőbb
követelményeket kívánnak megállapítani, akkor a korábbi R. 28. § (4) bekezdése alapján az állami
főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal külön hozzájárulását kell kérni, összefoglalva a
módosítás tárgyát és annak jogszerűen alátámasztott indokolását.
A településszerkezeti tervet az önkormányzat a megállapításról szóló döntés mellékleteként fogadja
el, ezért kérjük a módosító határozat-tervezetet elkészíteni.
A HÉSZ módosításának jóváhagyásához kérjük a módosító rendelet-tervezetet elkészíteni. A
rendeletalkotás

során

kérjük

a

jogalkotásról

szóló

2010.

évi

CXXX.

törvény

és

a

jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait figyelembe venni.
Kérem figyelemmel lenni a településrendezési eszközök készítésére vonatkozó jogszabályi előírások
betartására, továbbá arra, hogy az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdése szerint önkormányzati
rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
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A korábbi R. 37. § (6) bekezdés előírásai alapján nyilatkozunk arról, hogy a véleményezési
dokumentációt papír formátumban, valamint elektronikus adathordozón (CD/DVD) is kérjük
megküldeni. Az elektronikus adathordozón a jóváhagyandó munkarészeken kívül kérjük mindenki
számára megismerhetővé tenni a hatályos településfejlesztési koncepciót, a hatályos egységes
szerkezetű településrendezési eszközöket, a megalapozó vizsgálatot és az alátámasztó javaslatot.
A véleményezési eljárás további szakaszában részt kívánunk venni.
Az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal illetékességét a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdés, feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja állapítja meg.
Az előzetes tájékoztatás a korábbi R. 37. § rendelkezéseire figyelemmel készült.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

Tisztelettel:
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Kétnyári Aranka
állami főépítész

Kapja:
1. Címzett
2. Irattár

KÖRNYEZETI TÁJÉKOZTATÁS
ANYAGAI

Előzetes szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről
Tevel község településrendezési tervének 2022/1. számú módosításához
(A 2/2005. (I. 11.) Korm.rendelet 2. számú mellékletet alapján)

Tamási – Hőgyész tervezett térségi kerékpárút Tevelt érintő szakasza
ELŐZMÉNYEK


Tevel község településfejlesztési koncepciója, jóváhagyva a 96/2007. (XI. 15.) ök. határozattal;



Tevel község településszerkezeti terve, jóváhagyva az 51/2009. (V. 28.) ök. határozattal;



Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2009. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Tevel község helyi építési szabályozásáról;



Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017. (X. 27.) önkormányzati rendelete a
településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő
partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.



Tevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
a településkép védelméről.

Tevel Község Önkormányzat 33/2022. (VI.23.) határozata szerint módosítani kívánja a település
hatályos településrendezési eszközeit. A módosítás a Tamásitól Regöly, Szakály és Hőgyész
településeken keresztül a 65. sz. út teveli elágazójáig tartó térségi kerékpárút Tevel községet érintő
szakaszának megvalósíthatóságára irányul.
A módosítás a projekt megvalósításával megbízott Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezdeményezésre
történik.
A rendezési terv módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (3) bekezdésében foglalt előírások hatálya alá
tartozik, tehát a várható környezeti hatás jelentőségének függvényében megvizsgálandó a rendezési
terv módosításhoz részletes környezeti értékelés készítésének szükségessége.
A tervezett Tamási - Hőgyész kerékpáros hálózat tervéhez Előzetes vizsgálati dokumentáció
(továbbiakban: EVD) is készült (Vibrocomp Akusztikai és Számítástechnikai Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., 14-2022 munkaszámon. Az EVD legfontosabb megállapításai:
1. Jelen Előzetes Vizsgálati Dokumentáció tárgya a Tamási-Högyész közötti településeket összekötő
kerékpáros hálózat kialakítása. A dokumentáció célja, a tervezett beruházás környezeti hatásainak
becslése és vizsgálata, a káros hatások lehetőség szerinti minimumra csökkentésére irányuló
intézkedések megfogalmazása, valamint a tevékenységet környezetvédelmi szempontból
esetlegesen kizáró okok felderítése. Ezáltal biztosítható a hatályos környezetvédelmi előírások
teljesülése, továbbá az építési engedélyhez és kivitelezéshez szükséges környezetvédelmi hatósági
hozzájárulás megszerzése.
2. Jelen EVD tartalma a hatályos környezetvédelmi jogszabályok szerint, a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25) Kormány rendelet előírásai
1

alapján került összeállításra. A tervezett beruházás a 314/2005. (XII.25) Korm. rendelet 3. sz.
mellékletének, 87. c) pontja értelmében a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott
döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.
3. Az elvégzett vizsgálatok és értékelések alapján megállapítást nyert, hogy a beruházás kivitelezése
során lehet ideiglenesen fellépő kedvezőtlen hatással számolni elsősorban élővilág-védelmi és zajés levegőtisztaságvédelmi szempontból, de a javasolt intézkedések betartásával a környező
élőhelyeken és lakóterületeken a fejlesztés várhatóan nem okoz jelentős konfliktust.
4. A tervezett beruházás megvalósításának időszakára, valamint az üzemelés és üzemeltetés idejére
becsült hatások megelőzése, mérséklése céljából az egyes környezeti elemek szempontjából
javaslatok/intézkedések kerültek megfogalmazásra az adott környezeti elemmel foglalkozó
fejezetben.
5. A javasolt intézkedések teljesülésével a tervezett beruházás megvalósítása és üzemeltetése során
az előzetesen feltárt, várható környezeti hatások jellege és mértéke a hatályos környezetvédelmi
előírások és jogszabályok szerint elfogadhatónak tekinthető. A létesítmény megvalósulása a
vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelel.

Tájékoztató a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez
(a Kr. 4.§ (3) szerint)

1. TERVEZÉSI FELADAT
Tevel község Tolna megye középső részén a Hegyhát tájegység területén fekvő település.
Népességszáma 2019-ben 1374 fő volt.
Tevel község külterületén a 65. sz. út mentén önálló kerékpárút és részben vegyesforgalmú út
tervezett a 6535 sz. Tevel – Bonyhád összekötő út torkolatáig.
A térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat 1.
pontja értelmében a Kormány felhívja az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost és a
miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjanak a térségi jelentőségű kerékpárutak
előkészítéséről. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. (Kedvezményezett) a térségi jelentőségű kerékpárutak
tervezését (engedélyes terv, kiviteli terv), az elkészült tervek hatósági egyeztetését és jogerős építési
engedély beszerzését valósítja meg. A tervezési feladatok elvégzését a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
megbízásából „A 2020-2024 évekhez kapcsolódóan, országos közúthálózaton történő fejlesztési és
felújítási munkák tervezési feladatainak ellátására keretmegállapodások megkötése 3 részben”–
„Tervezési KM 2020-2024. Nyugat-Magyarország régió 18. versenyújranyitás, 12. rész: TamásiHőgyész-6535. j. út csatlakozás (65 sz.) között kerékpárút tervezése 20,90 km hosszban lefolytatott
közbeszerzési eljárás (EKR azonosító: EKR000286972020) során a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. (1145
Budapest, Gyarmat u. 30) és Via-Futura Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (1111 Budapest, Zenta
u. 1.) tervezők lettek a nyertes ajánlattevők.
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A beruházás a 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű ügynek minősül.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 32. § (1)
bekezdés c) pontja szerinti tárgyalásos egyeztetési és elfogadási eljárást kell lefolytani. A tárgyalásos
eljárás jogalapja a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja, miszerint a
Beruházás a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozik.
Jelen tervezési feladat a kerékpárút nyomvonalának a településszerkezeti és szabályozási tervbe
történő beillesztése.

A tervezett kerékpárút nyomvonala a község szerkezeti tervén
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2. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE ÉS A HATÁLYOS TERVHEZ MÉRT JELENTŐSÉGE
Tevel község területét Tolna megye 8/2020. (X. 29.) rendelettel megállapított hatályos
területrendezési terve szerint egyetlen országos kerékpár-útvonal érinti:
Külső-somogyi országos kerékpárútvonal (Balatonföldvár - Tamási – Hőgyész – Bonyhád – Pécs –
Újpetre) – mely Tamásitól a teveli elágazóig a 65. sz. út mentén, onnan tovább Tevel községen át
Bonyhádig a 6535 sz. út mentén tervezett.
A jelen terv tárgyát képező kerékpárút-nyomvonal Tevel község közigazgatási területén a 65. sz. út
mentén halad a hőgyészi közigazgatási határtól a 65 sz. út 6535 úti csomópontjáig.
A tervezett út Tevel közigazgatási területén megegyezik az országos és megyei területrendezési
tervben szereplő nyomvonallal. Jelen projekt a kerékpárút további folytatását nem tartalmazza.
A településrendezési eszközök módosításának tartalma:
-

Szabályozási terven a tervezett kerékpárút területéhez szükséges területsáv közlekedési
területként történő szabályozása. Megjegyzés: a tervezett kerékpárút számára szükséges
közlekedési terület csaknem kizárólag beépítésre nem szánt általános mezőgazdasági
területeket vesz igénybe.

3. VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁSOK

3.1. Talaj- és vízvédelem
3.1.1. Felszíni vizek
A tervezett kerékpárútnak a felszíni vizek minőségére nem várható semmilyen szennyező hatása.
A kerékpárút kiépítése során az érintett útszakaszok mentén a felszíni csapadékvíz-elvezető
rendszerek kialakítása illetve felújítása is várható.

3.1.2. Földvédelem, felszín alatti vizek
A tervezett kerékpárútnak a felszín alatti vizek és a talaj minőségére nem várható semmilyen
káros hatása.

3.2. Ásványvagyon, felszíni mozgások
A tervezett módosítás nem vet fel ásványvagyon védelmi, illetve mérnökgeológiai kérdéseket.

3.3. Természet- és tájkép-védelem
A tervezett kerékpárút területe nem érint ökológiai hálózathoz tartozó területeket, viszont a
község egésze tájképvédelmi terület övezetébe tartozik.

4

3.4. Levegőtisztaság-védelem
A tervezett módosítás nem jár a levegőszennyezés növekedésével. A fejlesztés során
légszennyezéssel járó tevékenység nem tervezett.

3.5. Zaj elleni védelem
A tervezett módosítás nem jár a környezeti zajterhelés növekedésével.

3.6. Épített környezet védelme
A tervezett módosítás területe nem érint világörökségi, világörökségi várományos területet,
nyilvántartott régészeti lelőhelyet, műemlék, műemléki környezet, illetve helyi védelem alatt álló
érték ingatlanát.
A kerékpárút tervéhez a jogszabályoknak megfelelően ERD is készült (MNM 2022.IV.20. – Gergácz
Rebeka) Az ERD megállapítása szerint a tervezett kerékpárút Tevel község területén nem érint
régészeti lelőhelyet.

4. SZEMPONTOK A TERV MEGVALÓSÍTÁSA KÖVETKEZTÉBEN VÁRHATÓ
KÖRNYEZETI HATÁSOK JELENTŐSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ
A tervezett módosítás várható környezeti hatásainak értékelése a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet
(KR.) 2. számú mellékletében foglalt szempontrendszer szerint megtörtént és az alábbi
megállapítások történtek:

4.1. A településrendezési eszközök tervezett módosítása
a) Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervről szóló 2018. évi CXXXIX.
törvény és Tolna Megye Területrendezési tervének előírásaival összhangban van;
b) egyéb, a területet érintő más tervekkel összhangban van;
c) nem vonatkozik olyan területre vagy kérdéskörre, ahol jelentős környezeti problémák merülnek
fel;
d) környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályokat nem érint.

4.2. A településrendezési terv-módosítás várható környezeti hatásai
a) várhatóan nem jelentősek, visszafordíthatatlan folyamatokat nem indítanak el;
b) negatív környezeti hatásokat nem indukál, azokat várhatóan nem erősíti;
c) az országhatáron nem terjednek át;
d) az emberi egészségre, a környezetre kockázatot nem jelentenek;
e) csak az érintett területre korlátozódnak;
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f) országos védelem alatt álló területet nem érintenek;
g) a KR. 4. számú melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontjaiban felsorolt következményeket feltételezhetően
nem idézik elő.

4.3. A terv-módosítással érintett terület
a) a környezeti elemek, rendszerek, és a kulturális örökség szempontjából különleges elemeket nem
érint,
b) a területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. § 24., 25., 26. pontjai] elérő vagy azt
meghaladó igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nem ismert;
c) a terület hasznosítása a tervmódosítás előtti állapotokhoz képest nem eredményez jelentős
negatív változást.

5. ÖSSZEFOGLALÁS

A tervezési feladattal kapcsolatosan előzetesen leírt tények és szempontok, valamint a Kr. 2. számú
melléklete szerint elvégzett értékelés alapján szakmai álláspontunk szerint jelen tervezési feladat és
tervmódosítás környezeti vizsgálat nélkül is megvalósítható.

Szekszárd, 2022. június

Hajba Csaba
okl. építészmérnök
okl. településmérnök
knjsz: TT 17-1497
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Népegészségügyi Főosztály

FAZEKAS ATTILA

Iktatószám: TO/NEF/0483-4/2022

polgármester

Ügyintéző: Gaál Zoltánné
Hiv.szám:

Tevel
Tárgy: Tevel község településrendezési tervének 2022/1. sz. módosításához környezeti értékelés
szükségességének vizsgálata – közegészségügyi szakvélemény

Tisztelt Polgármester Úr!
Ön 2022. július 12-én, Tevel Község településrendezési tervének 2022/1. sz. módosításához környezeti
értékelés szükségességének vizsgálata tárgyában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró
Tolna Megyei Kormányhivatalt.
A megkeresés alapja az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése és 5. § (1) bekezdése és 3. sz. melléklete.
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezett fejlesztések része a Tamási - Hőgyész - 6535. j. út
csatlakozása közötti kerékpárút. Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet melléklete l.8.223. pontja szerint „A
Tamási - Hőgyész - 6535. jelű út csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése.” nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű projektnek minősül.
Tevel Község hatályos településrendezési eszközei a tárgyi kerékpárút teljes nyomvonalát nem
tartalmazzák, ezért a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat módosítása szükséges.
A tervezett kerékpárforgalmi létesítmény a meglévő Tamási - Regöly közti kerékpárút folytatását képezi
Regöly, Szakály és Hőgyész településeken keresztül a 65. út teveli út csatlakozásáig. Az érintett
országos közutak forgalma valamint a szerkezeti és domborzati adottságok miatt a kerékpáros hálózat
Tevel község területén új, közutaktól elválasztott, önálló kerékpárút, illetve vegyes használatú út
építésével kerül kialakításra.
A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítás olyan változást nem
eredményez, amely jelentős környezet-egészségügyi kockázatot jelentene a lakosságra nézve. A
jelenlegi állapotot is figyelembe véve a tervezett módosítás inkább javító hatású az ott élők életminősége
szempontjából.

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: (36 74) 505-850 Fax: (36 74) 512-428 E-mail: nepegeszsegugy@tolna.gov.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A dokumentációban bemutatott változásokat, és azok hatásait figyelembe véve, közegészségügyi
szempontból a tervezett módosításhoz környezeti értékelés elkészítése nem indokolt.
Közegészségügyi szakvéleményemet az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló
2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése, valamint 3. számú melléklete alapján adtam meg.
Szakvéleményemet „az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről” szóló 1991. évi XI. törvény
2. § (1) bekezdés d) pontjában, a „fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv
kijelöléséről” szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
hatáskörömben eljárva, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján
adtam meg.

Kelt, Szekszárd, Elektronikus aláírás napján
Tisztelettel:

Berkecz Anita
osztályvezető
Melléklet:

FAZEKAS ATTILA
POLGÁRMESTER

Iktatószám:TOG/82/00714-5/2022

TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ügyintéző: Prokos Hedvig
Hiv. szám: T/191/2022

Székhelyén
Tárgy: Tevel község településrendezési eszközeinek 2022/1.sz. módosítása – környezeti vizsgálat
szükségessége
Tisztelt Polgármester Úr!
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. R. (továbbiakban: Rendelet) 4.§ (2) pontban foglaltak alapján, a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (továbbiakban hatóság) Tevel község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről az alábbi
véleményt adja:
Az önkormányzat Képviselő-testülete a 33/2022 (VI.23.) sz. határozatában döntött a módosításról. A
módosítás a módosított Településszerkezeti Tervet (51/2009, V.28.), és a többször módosított Helyi
Építési Szabályzatot (6/2009, V.29.) érinti. A településkép védelméről a 2/2018.(IV.27) sz. önk. rendeletben határozott az önkormányzat.
A módosítások az alábbiak:
1. a Tamási – Hőgyész térségi kerékpárút Tevelt érintő szakasza
Tárgyi módosítás célja a tervezett kerékpárút nyomvonalának rávezetése Tevel község településrendezési eszközeire. A nyomvonal Tevel keleti közigazgatási határa mentén, a 65.sz. út mentén halad a
hőgyészi településhatártól a 65.sz. út és a 6535 jelű út csomópontjáig.
Táj- és természetvédelem
A tervezett módosítások országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet nem
érintenek, természetvédelmi érdeket sértő átsorolásra nem kerül sor.
Fentiekre tekintettel, táj- és természetvédelmi szempontból a Rendelet szerinti környezeti vizsgálat
lefolytatása nem indokolt.
Környezetvédelem
Környezeti vizsgálat lefolytatása környezetvédelmi szempontból nem szükséges, tekintettel arra, hogy
a környezetvédelmi hatóság előtt előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban a tervezett módosítással
kapcsolatosan, így a környezetvédelmi érdekek érvényre juttatása biztosított.

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: termeszetvedelem@tolna.gov.hu
Hivatali kapu: SZEKKTO Honlap: www.kormanyhivatal.hu

-2Hulladékgazdálkodás
A tervezett módosítások visszafordíthatatlan negatív változásokat hulladékgazdálkodási szempontból
várhatóan nem okoznak.
Tevel településrendezési eszközeinek 2022/1. sz. módosításával kapcsolatban a Rendelet előírásai
szerinti környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.

A fentiekre tekintettel, a környezet- és természetvédelmi, valamint hulladékgazdálkodási hatóság Tevel község településrendezési eszközeinek jelen módosítási ügyében a Rendelet előírásai alapján a
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja indokoltnak.

Szekszárd, időbélyegző szerint
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából

Tisztelettel,
Blaskovits Zoltán
osztályvezető

Kapják:
1. Tevel község Önkormányzata, HK: 344518341
2. Irattár

FAZEKAS ATTILA

Iktatószám:

TOB/2/000104-2/2022.

polgármester

Ügyintéző:

dr. Nezdei Csilla
nezdei.csilla@tolna.gov.hu

Tevel Község Önkormányzata

Tel.:74/501-250; 30/074-6851

Tevel
Fő utca 288.

Hiv. szám:

T/191/2022.

7181

Ügyintézőjük:

-

Tárgy: Tevel község településrendezési tervének 2022/1. sz. módosítása – tájékoztatás környezeti
vizsgálat szükségességéről

Tisztelt Polgármester Úr!

A T/191/2022. számú levelében tájékoztatást ad arról, hogy Tevel Község Önkormányzata (a
továbbiakban:

Önkormányzat)

módosítani

kívánja

településrendezési

eszközeit,

amelyhez

kapcsolódóan az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Kr.) előírásai alapján elkészítették a környezeti vizsgálat eseti eldöntéséhez
szükséges véleményezési dokumentációt. A dokumentációt elektronikus úton benyújtotta, és annak
szakmai véleményezését kérte.
Tájékoztatást ad arról, hogy a településrendezési eszközök módosításának célja az egyes
közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló
345/2012. (XII.6.) Kormányrendelet 1. melléklete szerinti „1.8.223. A Tamási – Hőgyész - 6535. jelű út
csatlakozás közötti kerékpárút fejlesztése” beruházás megvalósítása, amely a korábbi R. 32. § (6)
bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos eljárásban lefolytatható.
Tervezett módosítás célja:
Tevel közigazgatási területét érintő Tamási – Hőgyész - 6535. jelű út csatlakozás közötti térségi
jelentőségű kerékpárút beillesztése a településrendezési eszközökbe.
Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr.
előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.
A „Előzetes szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről Tevel község
településrendezési tervének 2022/1. számú módosításához (A 2/2005. (I. 11.) Korm.rendelet 2. számú
Állami Főépítészi Iroda
7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Telefon: (36 74) 501-279 Fax: (36 74) 415 686
E-mail: afi@tolna.gov.hu; Honlap: www.kormanyhivatal.hu
Hivatali kapu: TMKHFOEP; KRID azonosító: 562262151
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mellékletet alapján) - Tamási – Hőgyész tervezett térségi kerékpárút Tevelt érintő szakasza” c.
véleményezési dokumentációt 2022. június dátummal Hajba Csaba okl. építészmérnök, okl.
településmérnök TT 17-1497 készítette el.

A véleményezésre bocsátott dokumentációra az alábbi szakmai véleményt adjuk:
A módosítással érintett területek régészeti lelőhelyet nem érintenek, amelyre vonatkozóan előzetes
régészeti dokumentáció (a továbbiakban: ERD) készült.
Megállapítható, hogy a kerékpárút nyomvonala világörökségi, világörökség várományos területet,
országos és helyi védelem alatt álló objektumot vagy annak ingatlanát nem érinti.
A nyomvonal Tevelt érintő szakaszán (mezőgazdasági és erdőgazdálkodási térség) a Tolna Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X.29.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: TMTrT.) szerinti tájképvédelmi terület övezettel érintett.
A módosítás az épített környezetre káros hatást várhatóan nem gyakorol.
A környezeti vizsgálat eseti eldöntéséhez benyújtott véleményezési dokumentáció megfelel a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a Kr. és a 419/2021. (VII.
15.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak.
A terv megvalósítása során az épített környezet védelme megfelelően biztosítható, arra jelentős
környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.
Tájékoztatás a további teendőkről
Kérjük figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, amelynek értelmében az Önkormányzat a
beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak
indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének
eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket. A Kr. 5. § előírásai szerint, amennyiben
véleményük eltérő a környezet védelméért felelős szervek véleményétől, megbeszélést kell tartaniuk
az érintett szervekkel.
Egyéb tájékoztatás
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a tervezés és megvalósítás során a kulturális örökség védelméről
szóló 2001. évi LXIV. törvény és annak végrehajtási rendelete, valamint a vonatkozó jogszabályi
rendelkezésekre szükséges figyelemmel lenni, jelen állásfoglalás a vonatkozó engedélyek
megszerzése és egyéb munkálatok elvégzése alól nem mentesít.
Kérjük a területrendezési tervi előírások összhangjának igazolására figyelemmel lenni.
A településrendezési eljárás folytatása során kérjük a vonatkozó eljárási szabályokat betartani és a
szükséges Kt. döntéseket a dokumentációhoz csatolni.
●
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A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről
szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi
és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai vélemény a Kr. 4. § (2)
bekezdés rendelkezése alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel készült.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

Tisztelettel:
Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Kétnyári Aranka
állami főépítész

Kapja:
1. Címzett
2. Irattár
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Tevel Község Polgármestere
Fazekas Attila

Iktatószám:

BA/52/06282-2/2022.

Ügyintéző:

Kovács Bence

Tárgy:

Tevel Község Településrendezési

polgármester

Tervének 2022/1. sz. módosításához –

részére

környezeti értékelés szükségességének
vizsgálata

Elektronikus úton továbbítva
Tisztelt Polgármester Úr!
Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és
Földművelésügyi Osztály, 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12., a továbbiakban: Baranya Megyei
Kormányhivatal) a Tevel község településrendezési Tervének 2022/1. sz. módosításához – környezeti
értékelés szükségességének vizsgálatával kapcsolatban megküldött, Előzetes szakvélemény és
tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről Tevel község településrendezési tervének 2022/1.
számú módosításához dokumentumot

(a továbbiakban: Dokumentáció) áttanulmányozta és az

alábbiakat állapította meg:


A Baranya Megyei Kormányhivatal környezeti értékelés készítését nem tartja szükségesnek.



A Dokumentációban szereplő, A tervezett kerékpárút nyomvonala a község szerkezeti tervén
megjelölt nyomvonal az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár)
nyilvántartott erdőt nem érint, azonban a módosítási terület közelében találhatóak a Tevel 61 A,
61 B, 61 C, 1 D valamint Hőgyész 66D erdőtervi jelű erdőrészletek.

A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy a Településrendezési Eszközök készítése,
felülvizsgálata, módosítása során erdőterületet érintően az erdőről, az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) és a végrehajtására kiadott
61/2017. (XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az
Evt. erdőtörvény hatályát szabályozó 4. §, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28/D.§, és az erdő
igénybevételét szabályozó 77-83/A. §-ainak előírásaira.
A Baranya Megyei Kormányhivatal felhívja figyelmét, hogy jelen adatok csak az adatkérésben megjelölt
munkához használhatók fel, továbbadásuk nem engedélyezett!
A Baranya Megyei Kormányhivatal tárgyi ügyben erdészeti hatóságként a földművelésügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése szerint járt el.

Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály
Cím: 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 009 : efo@baranya.gov.hu
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A Baranya Megyei Kormányhivatal illetékességi területéről a Kr. 2. melléklete 6. pontja rendelkezik.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Pécs, dátum az elektronikus aláírás szerint

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kovács Bence
ügyintéző

Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály
Cím: 7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12.; www.bamkh.hu
: +36 72 795 009 : efo@baranya.gov.hu
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FAZEKAS ATTILA
polgármester

TEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
elektronikus úton
Tisztelt Polgármester Úr!
A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az egyes
tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet (Rendelet) 1. §
(3) bek. a) pontjára és 2. sz. melléklet I.2. fejezet a) pontjában foglaltak alapján Tevel község
településrendezési tervének megküldött módosításában bemutatott változtatásokat észrevételek nélkül
tudomásul veszi, és megállapítja, a Tevel község településrendezési tervének módosításához
kapcsolódóan földtani és ásványvagyon védelmi környezeti vizsgálat készítése nem szükséges.
A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő.
Tevel Község Önkormányzata a Rendelet 1. § (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdésére, illetve a 2. számú
mellékletben foglalt szempontok figyelembevételével megkeresésében kezdeményezte a
Bányafelügyeletnél Tevel község hatályos településrendezési tervének 2022/1 számú módosításához
kapcsolódóan a környezeti vizsgálat lefolytatását. A megkeresés mellékletét képezte az „Előzetes
szakvélemény és tájékoztatás környezeti értékelés szükségességéről Tevel község településrendezési
tervének 2022/1 számú módosításához” című anyag.
Tevel község tárgyi településrendezési eszközeinek módosítását a Tamási – Hőgyész tervezett térségi
kerékpárútvonal megvalósítása indokolja. A településrendezési eszközök módosításával elérendő cél,
hogy a tervezett kerékpárforgalmi létesítmény által Tevel közigazgatási területét érintő szakasza be
legyen illesztve a településszerkezeti és szabályozási tervbe és ezáltal megvalósíthatóvá váljon.
A változtatási szándékkal érintett földrészletek és azoknak közvetlen környezete


a korábban megvalósult részletes földtani kutatások eredményei alapján nem szerepel az Állami
Ásványi Nyersanyag és Geotermikus Energiavagyon Nyilvántartásban.



A tervezett módosításokkal érintett ingatlanok nem szerepelnek az archív és újabban kialakult
gravitációs tömegmozgásokat összegző Országos Felszínmozgásos Kataszterben.

Székhely: 1051 Budapest, Sas utca 20-22.
Levelezési cím: 1538 Budapest, Pf. 547.

Telefon: +36 (1) 550 2500
Fax: +36 (1) 550 2495
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Email: sztfh@sztfh.hu
Honlap: www.sztfh.hu

Hivatali kapu: SZTFH
KRID: 469506375



A módosítási szándékkal érintett településrészeken olyan szemcsés laza üledékek jelenléte
ismert, ahol az általános érvényű szakági előírások betartásával megvalósítható a véleményezési
dokumentációban jelzett jövőbeni tervezett területhasználat.



Az érintett helyszínekre jellemző képződmények, továbbá az egyes rétegek építésföldtani
sajátosságai alapján a változtatási szándékkal közvetlenül érintett földrészleteken, valamint
környezetükben nem ismert földtani veszélyforrások jelenléte.

A Tevel Község Önkormányzata által eldöntött módosításokkal gazdaságföldtani érdekek nem sérülnek,
földtani veszélyforrások nem aktivizálódhatnak, így a Bányafelügyelet Tevel község településrendezési
eszközeinek módosítása keretében tervezett változtatásokat észrevétel jelzése nélkül tudomásul veszi.
A vizsgálati dokumentáció értékelésében foglaltak szerint az előirányzott változtatással kapcsolatban
nem voltak megállapíthatók olyan hatások, amelyek elviselhetetlenek lehetnének a környezeti elemekre,
vagy azokban visszafordíthatatlan folyamatokat kezdeményeznének. A jelenlegi természetes
morfológiai elemekben számottevő változás nem következik be, mivel az övezet módosítása tartós
teherviselésre alkalmas képződmények elterjedési területén kezdeményezett, továbbá a jövőben létesülő
épített környezet alakítása a helyi szilárd ásványi nyersanyagok kitermelése nélkül megvalósítható
A Bányafelügyelet véleményét a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő
adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 41. § (3) és (4) bekezdése és 9. sz. mellékletének
22. pontjában foglaltak alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét és illetékességét a bányászatról
szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg.
Pécs, időbélyegző szerint
Üdvözlettel/Tisztelettel:
Dr. Biró Marcell
elnök
(hatáskör gyakorlója megbízásából)
Dr. Kele Hajnalka
osztályvezető

Erről értesülnek:
1. Címzett
2. Irattár
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