2. számú melléklet

Iktatószám: VA -06/AKF02/ 7734-2/2018.
Ügyintéző: Kelemen Géza
Telefon:
(94) 512-992

Tárgy:
Vélemény
Mellékletek: Hiv. szám:
Lip/916-15/2018 Lipót Község Önkormányzat
Lip/917-18/2018 Lipót Község Önkormányzat
1302-18 AQUA-MONT Mérnökiroda Kft.
1301-18 AQUA-MONT Mérnökiroda Kft.

Tóth József Péter Úr
polgármester
Lipót Község Önkormányzata
9233 Lipót, Fő tér 2.
Tisztelt Polgármester Úr!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. számú mellékletének 19. pontjában biztosított jogkörömben, „Lipót Község településrendezési eszközeinek módosítása” Lipót 477 hrsz. és 514 hrsz. viszonylatában (véleményezés) tárgyában
az alábbi véleményt adom:
Az erdőkkel kapcsolatos jogszabályi tudnivalókat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) és kapcsolódó rendeletei tartalmazzák.
Az AQUA-MONT Mérnökiroda Kft. (9027 Győr, Gyóni Géza sétány 4.) által készített dokumentáció (Msz:
1302-18., Msz: 1301-18) alapján megállapítottam, hogy a tervezett módosítások Országos Erdőállomány
Adattárban nyilvántartott erdőterületet nem érintenek. A tervmódosításnak erdészeti hatósági szempontból akadálya nincs. Az erdészeti hatóság nem emel kifogást a tervezett módosításokkal szemben.
Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek
kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése, 12.§ (5) bekezdése és az 2.
számú melléklete rögzíti. A járási hivatalvezető a kiadmányozási jogát az 1/2017. (I. 2.) számú
kormánymegbízotti utasítással kiadott Kiadmányozási Szabályzat 6. számú függeléke alapján ruházta át,
a kiadmányozási jog átruházása a járási hivatalvezető hatáskörét nem érinti.
Szombathely, 2018. december 18.
dr. Kovács Györgyi járási hivatalvezető
nevében és megbízásából:

/: Kelemen Géza :/
kiemelt igazgatási szakügyintéző
Kapják:
1. Címzett, EKEIDR-en keresztül
2. Irattár
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Erdészeti Osztály
9700 Szombathely, Batthyány Lajos tér 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 24
Telefon: (06 94) 512 980 Fax: (06 94) 320 053 E-mail: erdeszet@vas.gov.hu

É s z a k - d u n á n t ú l i Ví z ü g y i
Igazgatóság
9021 Győr, Árpád út 28-32.

Vízgazdálkodás

Levélcím: 9002 Győr, Pf.: 101.
Telefon: (36) (96) 500-000
Telefax: (36) (96) 315-342
Internet-cím: http://www.eduvizig.hu
Adószám: 15308373-2-08
Ügyiratszám: 176240003/2018
Előadó: Csapó Csaba

Hivatkozási szám:
Lip/916-152018
Lip/917-18/2018
Melléklet:

Tárgy: Lipót Község településrendezési eszközeinek
módosítása a Lipót 477 és 514 hrsz. viszonylatában

Lipót Község Polgármestere
Tóth József
9233 Lipót, Fő tér 2.
Tisztelt Polgármester Úr!
Igazgatóságunk áttekintette Lipót Község tárgyi
dokumentációját, amelyhez az alábbi állásfoglalást adja:

módosításának

véleményezési

A Lipót 477 és 514 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának megváltoztatása vízgazdálkodási
érdeket sem sért, ezért ahhoz feltétel nélkül hozzájárulunk.

Győr, 2019-01-07

Üdvözlettel: Németh József
igazgató

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓHELYETTESI SZERVEZET
35800/7932-1/2018.ált

Tárgy: Lipót község településrendezési
eszközeinek módosítása a Lipót 477 és
514 hrsz viszonylatában- véleményezés
Hiv. szám: Lip 916-15/2018, Lip/917-18/2018
Ügyintéző: Horváth-Tudós Adrienn tű. tőrm.
Telefon:
06 96/529-533

Tóth József Péter
polgármester
Lipót Község Önkormányzata
Lipót
Fő tér 2.
9233
Tisztelt Tóth József Péter Polgármester Úr!
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdés
m) pontja és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. § alapján Lipót község településrendezési eszközeinek
módosítása a Lipót 477 és 514 hrsz. viszonylatában véleményezési dokumentációt megvizsgáltam,
az ellen kifogással nem élek, illetve az alábbi véleményt adom:
I. Iparbiztonsági követelmények:
1. A település egyes területei használati jellegének jövőbeni kialakítása, módosítása során
figyelemmel kell lenni
a) a már működő küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek
elhelyezkedésére, veszélyeztető hatásaira;
b) az a) pont szerinti üzemekbe és onnan kifelé történő veszélyes áruk szállítása során
jelentkező veszélyeztető hatásokra;
c) a tervezett küszöbérték alatti vagy veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek várható
veszélyeztető hatásaira.
2. A lakóterületek terjeszkedése, közösségi létesítmények, tömegtartózkodásra szolgáló
építmények létesítése, tervezése során – a már működő, vagy tervezett veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzemek környezetében – figyelembe kell venni a terület mikrometeorológiai,
urbanisztikai és infrastrukturális sajátosságait. Ezen jellemzők alapján a fejlesztések a
veszélyes üzemek irányába csak ésszerű távolságig történhet.
3. Amennyiben a településrendezési eszközben bármilyen módosítás (pl.: övezeti átsorolás)
történik, ahol veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem működik, érvényesíteni kell a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.
20.) Kormányrendelet 7. melléklet 2. pontjának vonatkozó rendelkezéseit.
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II. Polgári védelmi követelmények:
A polgári védelmi követelményeket a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (a
továbbiakban: Kormányrendelet) 1. mellékletében meghatározottak alapján a vizsgált tényezők
elemzésével, egymásra hatásuk összevetésével kell meghatározni.
Különösen:
a) a terület-felhasználást, beépítést, befolyásoló vagy korlátozó tényezők egymásra hatásának
elemzését,
b) a veszélyeztetettség mértékének és védelmi intézkedések érvényesülésének megállapítását,
c) a településre vonatkozó védelemmel és korlátozásokkal érintett területek meghatározásának
meglétét a településszerkezeti tervben.
A településre vonatkozó jogszabályon alapuló követelmények:
a) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény,
b) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI.10) Kormányrendelet.
A kockázatok azonosításának célja a veszélyeztető hatások meghatározása, amelyek hatással
lehetnek az érintett lakosságra, környezetre.
A kockázatértékelés célja a lakosság és anyagi javainak védelme érdekében a megelőzés, az
esetlegesen bekövetkezett események következményeinek csökkentése, elhárítása.
A Kormányrendelet 1. melléklet 1. 18. katasztrófavédelem területfelhasználást befolyásoló vagy
korlátozó tényezők:
a) építésföldtani korlátok
b) alábányászott területek, barlangok és pincék területei
c) csúszás-, süllyedésveszélyes területek
d) földrengés veszélyeztetett területei
e) vízrajzi veszélyeztetettség
f) árvízveszélyes területek
g) belvízveszélyes területek
h) mély fekvésű területek
i) árvíz és belvízvédelem
j) kedvezőtlen morfológiai adottságok (pl. lejtés, falszakadás)
k) mélységi, magassági korlátozások
l) tevékenységből adódó korlátozások
m) ásványi nyersanyag lelőhely
n) városi klíma
o) egyéb
Az elemi csapások, természeti eredetű veszélyek hatása kiterjedhet az élőlényekre, a természetes
környezetre, a meglévő infrastruktúrákra és azokon belül a műszaki létesítményekre. A katasztrófák
döntő többségénél számolni kell a műszaki létesítmények, műtárgyak károsodásával, a
bekövetkezett esemény közvetlen - és közvetett következményeivel, dominóhatásával is.
A hidro-meteorológiai kockázati tényezőknél figyelembe kell venni:
a) az emberekre és környezetre gyakorolt hatását,
b) az ár- és belvizek okozta veszélyek lehetséges hatását,
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c) a földtani veszélyforrások hatását,
d) az iparterület beépítettségének hatását és a védelmi zónákat,
Figyelembe kell venni továbbá:
a) a katasztrófaveszélyek elhárításában érintett ágazatok,
b) az országos hatáskörrel rendelkező központi államigazgatási szervek
c) a felsőoktatási illetve tudományos intézmények szakvéleményét.
A települések szerkezeti tervének főbb elemei:
i. a veszélyeztetett illetve veszélyeztető területek környezeti és természeti tényezők
figyelembevétele,
ii. a védelemre vagy korlátozásra javasolt területek, objektumok megléte,
iii. a település veszélyeztető hatások alapján készített kockázatértékelése,
katasztrófavédelmi osztályba sorolás alapján meghatározott elégséges védelmi szint
követelményeinek érvényesülése.
A helyi építési szabályzat részletes övezeti előírások figyelembevétele, katasztrófavédelmi
kockázati tényezők szempontjából, a településszerkezeti tervekben meghatározott, kiemelten
veszélyeztetett területekre kell figyelemmel lenni:
a) beépítésre szánt építési övezetek előírásainak megfelelőségi vizsgálata a katasztrófavédelmi
előírásokkal, a kockázatelemzés és kockázatbecslés javaslatai és indokai alapján,
b) beépítésre nem szánt övezetek előírásainak, más jogszabály által elrendelt szabályozási
elemek figyelembevétele katasztrófavédelmi előírásoknak megfelelően,
c) a katasztrófavédelmi osztályba sorolás és az elégséges védelmi szint követelményeinek
teljesítése.
Az adatszolgáltatási kötelezettség a Korm. rendelet 9. melléklet alapján:
a) a katasztrófariasztási feladatok ellátására kijelölt épületeken vagy objektumokon elhelyezett
riasztó eszközök (szirénák) adatai:
 9233 Lipót Fő tér 1.
b) a kijelölt befogadóhelyek / melegedőhelyek adatai:
 9233 Lipót Fő tér 2.
A lakóterület fejlesztése, bővítése esetén a lakossági riasztó eszköz elhelyezésére szolgáló
terület biztosítása javasolt.
III. Tűzvédelmi követelmények
1. A terület megközelítése: a tűzoltóság vonulása és működése érdekében az építményekhez
olyan utat és területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltó gépjárművek nem rendszeres
közlekedésére és működtetésére.
2. Oltóvíz biztosítása: a tűzoltás céljára biztosítandó oltóvíz vizsgálata.
3. Építmények elhelyezése:
a)
tűz esetén a szomszédos építményeket gyulladás, a tűz átterjedésének lehetősége ne
veszélyeztesse,
b)
a tűzoltóegységek az építményeket akadálytalanul, késedelem nélkül
megközelíthessék,
c)
a tűzoltó gépjárművek hatékony tűzoltási és mentési működése biztosított legyen,
d)
a környezetükben elegendő és alkalmas szabadterület legyen a kimenekülő
személyek számára.
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4. A vonatkozó jogszabályban meghatározott tűzoltási felvonulási területre és útvonalra
vonatkozó előírások biztosítása.
IV. Vízgazdálkodási, vízvédelmi követelmények:
Lipót község 477 és 514 hrsz-ú ingatlanok övezeti besorolásának módosítására vonatkozó, 1302-18
és 1301-18 munkaszámú dokumentációkban foglaltak alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontokból az alábbi eltérő
véleményt adja:
1. Lipót 477 hrsz. ingatlan vonatkozásában:
A Lipót 477 hrsz-ú ingatlanon lévő K-10 számú kút a 7430/2011. sz. határozattal kiadott, a 631119/2012. sz., 869-14/2014. sz., valamint a 35800/3896-23/2015.ált. sz. határozatokkal módosított
hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az Igazgatóság a 10226-14/2011. számú
határozattal kijelölt, majd a 35800/30-14/2016.ált. számú határozattal módosított, a lipóti K-7 és K10 számú kutak vízbázis védőidomának kijelölő határozata szerint a Lipót 477 hrsz-ú ingatlan a
vízbázis belső védőövezete.
A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről
szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet),
valamint a 35800/30-14/2016.ált. számú határozat alapján:
„Belső védőterületen tiltott vagy korlátozott tevékenységek:
1. A belső védőterületet kerítéssel kell körül határolni.
2. A védőterületen belül csak a vízkivételi mű és az ahhoz kapcsolódó létesítmények
helyezkedhetnek el, semmilyen egyéb tevékenység (ipari, mezőgazdasági, közlekedési vagy a
vízadó réteget érintő) nem folytatható, ami nem a vízbázis üzemeltetéséhez, vagy annak bővítéséhez
kapcsolódik.
3. Az üzemeltetés és a kapcsolódó tevékenységek folyamán is be kell tartani a környezetvédelmi
előírásokat, hogy a kútba, a vizet gyűjtő és szállító berendezésekbe, valamint a terepszintre vagy a
felszín alá semmilyen szennyező anyag nem kerülhet.
4. A védőterületen tilos minden tevékenység, kivéve a vízbázis bővítésével, illetve üzemeltetésével
kapcsolatos tevékenység. A védőövezeten trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint
növényvédő szerek használata is tilos.
5. A terepfelszínt úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne
keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol
trágyázás, valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló,
szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni.”
A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján „A belső védőidomban és
védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el,
melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és
berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínre
vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekbe.”
Fentiek alapján a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében foglaltak miatt
az Igazgatóság vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontokból a Lipót 477 hrsz-ú ingatlan Kif
övezetbe való átsorolásával nem ért egyet.
2. Lipót 514 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában:
A 10226-14/2011. számú határozattal kijelölt, majd a 35800/30-14/2016.ált. számú határozattal
módosított, a lipóti K-7 és K-10 számú kutak vízbázis védőidomának kijelölő határozata szerint a
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Lipót 514 hrsz-ú ingatlan a vízbázis hidrogeológia „B” védőidomát érinti, a terület hasznosítása
során figyelembe kell venni a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásait, különös tekintettel az
5. számú mellékletben foglaltakra.
A fenti követelmények betartását az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény, és a végrehajtásáról szóló 234/2011.
(XI.10) Kormányrendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet, illetve a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló
219/2011. (X. 20.) Kormányrendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a
vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet, illetve a
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM
rendelet előírásai indokolják.
Tájékoztatom, hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az eljárás
további szakaszában részt kíván venni, továbbá az elfogadásra kerülő tervdokumentációra –
elektronikus formában – igényt tart.
Győr, „elektronikus bélyegző szerint”
Tisztelettel:
Sallai Péter tűzoltó dandártábornok, tanácsos
igazgató

nevében és megbízásából:
Sári Ákos tűzoltó alezredes
mb. igazgatóhelyettes

Melléklet:
Terjedelem:
Kapják:
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Ügyintéző:

Nagy Levente

Hiv. szám:

Lip/916-15/2018
Lip/917-18/2018

Szerv. egység:
Telefon:

Bányászati Osztály
88 – 550-964

Melléklet:

Lipót Község Önkormányzata
9233 Lipót
Fő tér 2.

A Veszprémi Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) tárgyi tervezettel
kapcsolatos véleménykérő megkeresésükre közli, hogy a Bányafelügyelet a szakterületébe
tartozó kérdései tekintetében nem érintett, észrevételt nem tesz, kifogást nem emel a tervezett
módosításokkal szemben.
A Bányafelügyelet a tervvel kapcsolatos további eljárásban nem kíván részt venni

Veszprém, 2019. január 14.
Takács Szabolcs kormánymegbízott nevében és megbízásából

Nagy Levente
bányafelügyeleti szakügyintéző

Hatósági Főosztály
8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
telefon: 88/576-630, fax: 88/576-644, e-mail: vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu

