
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LEVELEK, TERVIRATOK 







   Tárgy: Településrendezési eszközök tartalmi 
  követelményeinek meghatározása 
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Tisztelt Polgármester Úr! 

Alsónyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 43/2019. (V. 15.) határozatával 
döntött településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek teljes 
felülvizsgálatáról.  

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.) 5. § (3) 
bekezdése értelmében a kormányrendelet 1. és 2. mellékleteiben meghatározott tartalmi 
elemek összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei elhagyhatók. A 
tartalmi elemek részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

Az EljR. 1. melléklete határozza meg a megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit. 
Alsónyék nagyközség esetében az alábbi fejezeteket nem tartom szükségesnek kidolgozni: 

1.7.2.  Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok 

1.9.5.  Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat) 

1.10.1.  Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.4.  Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5.  Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.10.7.  Energiagazdálkodás 

1.11.  Okos város települési szolgáltatások 

1.14.1.2.  Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján termőföld esetén a művelési ágak és a 
minőségi osztályok 

1.14.4.  Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.14.6.6.  Műemlékvédelem sajátos tárgyai: történeti kert, temető és temetkezési emlékhely 

1.14.6.8.  Nemzeti emlékhely 

1.16.2.3.  Az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése 

1.18.1.1.  Alábányászott területek, barlangok és pincék területei 

1.18.1.3.  Földrengés által veszélyeztetett területek 

1.18.2.1.  Árvízveszélyes területek 



1.18.3.3.  Tevékenységből adódó korlátozások 

1.20.  Városi klíma 

Az áttekinthetőség érdekében a 3.1.2. fejezetet (A település és környezetének fejlesztését 
befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló értékelése) javasolt SWOT analízissel 
bemutatni. 

Az EljR. 2. melléklete határozza meg a településfejlesztési koncepció tartalmi 
követelményeit. Tekintettel arra, hogy integrált településfejlesztési stratégia nem készül, 
szükséges a 4. fejezet (A megvalósítás eszközei és azok nyomonkövetése) elkészítése is. 

Az EljR. 3. melléklete határozza meg az Alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit. 
Alsónyék esetében az alábbi fejezetek kidolgozását nem tartom szükségesnek: 

5. Környezeti hatások és feltételek  

(tekintettel arra, hogy ezt a Környezeti értékelés tartalmazza) 

6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása 

(tekintettel arra, hogy ezt „A környezetalakítás terve” munkarész is tartalmazza) 

8. Beépítési terv 

(Tekintve, hogy a településnek nincs olyan fejlesztéssel érintett része, ahová külön beépítési 
terv megelőlegezése indokolt lenne) 

 

Alsónyék, 2019. november 25. 
 

  
 Béres István 
 települési főépítész 
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Tárgy: Válasz Alsónyék Község településfejlesztési koncepciójának és 

településrendezési eszközeinek készítéséről szóló előzetes tájékoztatásra 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2019. szeptember 17-én érkeztetett, 

fenti számú levelével előzetes tájékoztatást adott részünkre Alsónyék Község 

területére vonatkozóan a településfejlesztési dokumentumaik készítéséről, 

valamint településrendezési eszközeik felülvizsgálatáról, melyhez kérte 

kapcsolódó adatszolgáltatásunk, valamint nyilatkozatunk jogszabályi előírások 

szerinti megadását. 

Az OAH alapvető és más további feladatkörét az atomenergiáról szóló 1996. évi 

CXVI. törvény 17. §-a, a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 

követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. 

(VII.11.) Korm. rendelet, a radioaktív hulladékok átmeneti tárolását vagy végleges 

elhelyezését biztosító tároló létesítmények biztonsági követelményeiről és az ezzel 

összefüggő hatósági tevékenységről szóló 155/2014. (VI. 30.) Korm. rendelet 

előírásai, valamint további jogszabályok és más rendeletek 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.) 

biztosítja. 

Az EljR. 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre” című rovata az OAH részére 

előírási szempontokat nem tartalmaz. 



2 

 

A küldött megkeresésre válaszolva tájékoztatom, hogy tárgyi tervezési terület 30 

kilométeres körzetében a Bátaapátiban létesített kis és közepes aktivitású 

radioaktív hulladékok tárolója üzemel. 

Felhívom figyelmét, hogy a radioaktívhulladék-tároló 30 km-es körzete felügyelt 

terület, amelyen az egyes feladatokat a nukleáris létesítmény és a 

radioaktívhulladék-tároló biztonsági övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. 

rendelet előírásai szabályozzák. 

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 egyeztetési eljárás következő szakaszaiban részt 

kívánunk venni, a véleményezési dokumentációt elektronikusan kérjük 

megküldeni! 

 

Budapest, 2019. szeptember 20. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 

1. ALSÓNYÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2. Irattár 
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Iktatószám: BA-04/ERD/05045-3/2019. 

Tárgy: Alsónyék Község Településrendezési 

Tervének módosítása - előzetes tájékoztatási 

szakasz - adatszolgáltatás 

Melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú  

erdők emf fájl,  Rendeltetés emf fájl 

Shape formátumú térképállomány 

  

Tisztelt Címzett! 

 

Alsónyék Község Településrendezési tervének módosításával kapcsolatban 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: EljR.) 

alapján a benne foglaltakkal kapcsolatban kifogást nem emelek. 

 

Az EljR. 37. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően az alábbi adatszolgáltatást nyújtom: 

-   Hatóságom az eljárás további szakaszában részt kíván venni.  

- A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 106,14 ha 

erdővel borított, és 3,47 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb 

részletként megjelölt területet (nyiladék és vezeték védősávja, ha 6 m-nél szélesebb; erdei 

tisztás; cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart nyilván. 
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- Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:  

 védelmi: 32,88 ha (31,12 ha talajvédelmi erdő, 1,76 ha 

műtárgyvédelmi erdő) 

 gazdasági: 73,26 ha (faanyagtermelő erdő) 

 közjóléti: 0 ha 

 

- A település közigazgatási területén a kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező 

erdőterület nagysága: 42,78 ha. 

 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket és az erdőterületek elsődleges 

rendeltetéseit ábrázoló térképeket (emf-export + digitális térkép shape) külön fájlokként 

csatoltam.  

Tájékoztatom, hogy a településrendezési tervek 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 

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. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy jelen adatok csak az adatkérésben megjelölt munkához 

használhatók fel, továbbadásuk nem engedélyezett! 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 11. § és 

2. melléklete állapítja meg. 

Pécs, 2019. október 11. 

 

A járási hivatalvezető helyett eljáró 

dr. Csiki László hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

  
Ulrich Éva                                               

ügyintéző 

Kapják: 

1. Címzett – HK 

2. Irattár 
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