
Szakály Község Önkormá nyzatának
Képviselő-testülete
7192 Szakály, Kossuth u.11.
Tel/Fax: 741588-078

JEGYzóKÖttw K|VoNAT

KészÜlt a Szakáty KÖzség Önkormány_zati Képviselő_testütete 2o1l.július 30._án megtartott testületi tilésén"ii i"gi.oronvuéroi 
'-'

a) szakály község Önkormányzatánakképviselő-testülete elkészítteti új tele_PÜlésfejlesztési koncepcióját és telepüiésrendezési eszközeit a település_fejlesztési koncepcióről, iz integrátt településfelesztési stratégiáról és atelePÜlésrendezési eszközökről, valamint egyes településrenaezÉsisa;atosjogintézményekről szóló 31q2ő12. (xt. 8.)-Koir.'."na"tetben (továbbiak-ban: Eljr,) meghatározott eljárási reni és tártai;i ktivetelmények alapján.
b) A telePÜlésfejlesztés,i koncepció és_ telepütésrendezési eszközök a teljesközigazgatási íerületre vonátún3k, é:-9 hatályos országos és TotnamegYei terÜletrendezési tervek 

' 
eloirasáinai figyelembevételévelkészítendők, A_ tervben meg iell trataroini. 

-i"L""ag 
életkörülményeitleginkább befolyásoló lit<oiártileter, itirai"iil"t"É é; - ü;;sségiintézmények h:Lyí!, a..ga-zdaságieltesztés i.a"v",t, a közlekedés, a közmű-ellátás és a hírközlés j<i-vőbeli iiváirat"i ,ág;iái"lt.

c) Megbizza a Polgárm9"!9.t, h99y a_telepütésrendezési eszközök széteskörűtársadalmi egvézle!é9ét az ÉüÉ. zs. §-áo""-"]oi.t partnerségi egyeztetésszabá|yai szerint fotytassa le.

Határidő: értelemszerűen.
Felelős: Törő Péter polgármester.

k.m.f.t.

Törő Péter sk.
Polgármester Dr. Schutzbach Ferenc sk.

címzetes íőjegyző



Deák-Varga Dénes települési főépítész 

Szakály 

Tárgy: településfejlesztési koncepció, megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeinek 

meghatározása 

 

Szakály Község Önkormányzata 

7192 Szakály, Kossuth u. 11. 

Törő Péter Polgármester  

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Szakály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 27/2018. (VII. 30.) határozatával döntött 

településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek elkészíttetéséről.  

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 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. 

A Korm. rendelet 1. melléklete határozza meg a megalapozó vizsgálat tartalmi követelményeit. 

Nagykónyi esetében a dokumentáció készítőjének az alábbi fejezetek kidolgozását nem 

szükséges elkészítenie: 

1.5.1. A hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó 

megállapításai 

1.5.2. Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések 

1.6. A település településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata 

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. (részben) 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 

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület 

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. 

A Korm. rendelet 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. 

 

Szakály, 2018. augusztus 

         

        Deák-Varga Dénes 

            települési főépítész 
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Rendszerüzemeltetés
Üzemvitel lrányítás

H_8600 §iófok. Tanác§háZ u.5.:8601 Sióíok, Pf. 102; Teleíon: +36-84-505-999: Fax: +36-84-505-592;
E-mail: info@fgsz.hu; Wetr: wrvw,fgsz.htt

Szakály Község Pol gármestere

7í92 §;akály
Kossuth L. u, 11,

l t ,,l"Dátum: Siófok,20í8,08.31 "i1 '.j
lktatószám: UGK52000-K-584-17- l2O18
Ügyintézönk: György Tibor
Teleíon: 84/505S64
Fax: 841505-616
Hiv.szám: 11241-2512}18
Ügyintézőjük: Törő Péter

A fentiek alapján, a tárgyi Településrendezési Terv készítéséhez Társaságunk,§ozzájár1l, illetve
a további véleményezéiiszakaszában nem kíván részt venni. 'fi ], Y

Tisztelettel:

e-mail : szakalyph@tolna.net

oeml
Uzemvitel lrányítás vezető

Kapják: Címzett,
Nyugat-magyarországi Földgázszállító Régió, Kápolnásnyék - Kovács Barnabás (e-mail)
Közép-magyarországi Földgázszállító Régió, Kecskemét * Gacsári-Kiss Péter (e-mail)
Ui,, lrattár

!)Lt.l-uE(htl

t,l.
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FGAA093484P

Tárgy: §zakály község Települ ésrendezés i Tervéhez adatszol gáltatás

Tisztelt címl
Megkeresésükre válaszolva tájékoztatjuk Önöket, hogy Szakály község közigazgatási területét az
FGSZ Zrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő gázipari létesítmények, illetve azok biztonsági
övezete nem érinti.
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Nyilvántartási szám: 

ISO 9001: 503/1252(3)-1236(3) 
 

      

 

1539 Budapest 114, Pf. 676 

Telefon: (1) 436-4801 

Telefax: (1) 436-4804 

E-mail: haea@haea.gov.hu 

 

 OAH-2018-00082-0927/2018 (TL) 
  

Törő Péter 
polgármeser 

SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

7192 Szakály, Kossuth utca 11. 

 

Ügyintézőnk:  Gál Emese, 

Németh Imre 

Ügyintézőjük:       

Számuk: I/241-51/2018. 

 

Tárgy: Válasz Szakály új településrendezési tervének készítéséről szóló előzetes 

tájékoztatásra 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Országos Atomenergia Hivatalnál (OAH) 2018. augusztus 28-án érkeztetett, 
fenti számú levelével értesített Szakály Község új településrendezési terv 
(településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat) 
készítéséről, amelyet teljes eljárás keretében kíván egyeztetni. Az értesítésben 
egyúttal kérte az érintettség hatáskör és illetékesség vizsgálatát, valamint a 
jogszabály szerinti adatszolgáltatásunk elküldését. 

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 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, a nukleáris létesítmény és a radioaktívhulladék-tároló biztonsági 
övezetéről szóló 246/2011. (XI. 24.) Korm. rendelet előírásai, valamint más 
kapcsolódó jogszabályok rendelkezései határozzák meg. 

A tárggyal összefüggő OAH véleményezési jogkörről 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), valamint annak 
9. melléklete rendelkezik. 

A Korm. rendelet 9. mellékletének „Adatszolgáltatás témaköre” című rovata az OAH 
részére előírási szempontokat nem tartalmaz. 



2 

 

Fentiek alapján, a küldött előzetes értesítésre válaszolva tájékoztatom, hogy 
nincs az OAH hatáskörébe tartozó létesítmény a község tervezési területének 
figyelembe veendő közelségében. 

Hatályos ágazati elhatározás ilyen létesítmény létrehozásával, vagy 
helykijelölésével Szakály Községet érintően nem számol. 

Az OAH a tárgyi vonatkozásban véleményezéssel nem érintett államigazgatási 
szerv, a település fejlesztési és rendezési kérdéseiben nem rendelkezik 
semmilyen kapcsolódó feladat- és hatáskörrel. 

Tájékoztatom továbbá, hogy Szakály településfejlesztési és –rendezési 

eljárásaiban nem kívánunk részt venni, azokról értesítést vagy további adatokat 

nem kérünk. 

 

Budapest, 2018. szeptember 6. 

 
 

Üdvözlettel: 
 

 

 

 Mészáros István 

főosztályvezető 

 

Kapják: 

1. SZAKÁLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

2. Irattár 
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Dél-dunántúli Közlekedési Központ 7ít. 

l

Cím:7400 Kaposvár, Füredi utca 180. ffiTel.:82/506-111oFax:82l4Lg-832rE-mail:ddkk@ddkk.huffi
KaposváriTörvényszék Cégbírósága: Cg. 14-10-300286 öffiiffiÜFj

Törő Péter
Polgármester
Szakály
Kossuth u. 1 1.

3100-062812018
Szekszárd ,2018. augusztus 31.

Tárgy: Válasz ll241-281201 8 sz. megkeresésre.

Tisztelt Polgármester Úr!

A településrendezési terv megújításával kapcsolatban Társaságunk, mint
közszolgáltatást végző szerv az alábbi adatokat tudja megadni.
Tevékenységünk a közúti közösségi személyszállítás, telephellyel Szakályban nem
rendelkezünk. Településükön 5 autóbusz-megállót használunk, amelyek nem
Társaságunk tulajdonai. Elnevezésük: Szakály, szőlőhegy, Szakály, vasútállomás.
bejárati út, Szakály, autóbusz váróterem, Szakály, újtelep és Szakály-Hőgyész
vasútállomás.
Településükön átmenő járataink vannak illetve ezen felül Bonyhád irányából érkező és
Bonyhád irányába induló járatoknál szerepel Szakály-Hőgyész vasútállomás, mint
induló vagy célá|lomás,

t. ,x/-dJ, \
l&., Y,Y^ \

Motnár Gábor l

szolgá ltatás i központvezető
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Tolna rnegyei *zolEá|tatási ltözpont

71üCI §zekszárd, Tartsay utca 4,
Tei.: 74/5CI5-ü20; Fax: 741505-021 ; E-mail: toina@ddkk,hu
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7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-035 Fax: +36-72 795-700 

 

Törő Péter 
polgármester 
 
7192 Szakály 
Kossuth u. 11. 
 

Iktatószám: BA-04/ERD/4594-2/2018 

BA-04/ERD/4611-2/2018 

  Tárgy: Vélemény és adatszolgáltatás 

 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
Szakály Község településfejlesztési koncepciójának, településszerkezeti tervének, 
helyi építési Szabályzatának készítése során, az eljárás további szakaszaiban az 1997. 
évi LXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 253/1997. (XII.20.) Korm. 
rendeletben biztosított véleményezési jogkörömmel élni kívánok mely miatt 
hivatalomat I/241-9/2018 és I/241-46/2018. ügyszámon is megkeresték. 
Az egyeztetési dokumentációt az Önök által megadott webhelyre szíveskedjenek 
feltölteni, amennyiben erre nincsen lehetőség, a dokumentációt kérem, papír alapon 
küldjék meg az erdészeti hatóság részére. 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 37.§-ának megfelelően 
az alábbi adatszolgáltatást nyújtom: 
- A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 317,42 ha 
erdővel borított, és 17,54 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; vizes terület; erdészeti létesítményhez tartozó 
terület, stb) tart nyilván.  
- Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:  

 védelmi:       53,13 ha  
 gazdasági:  246,75 ha 

- A település közigazgatási területén a kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező 
erdőterület nagysága: 62,26 ha. 
 
A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket és az erdőterületek elsődleges 



 

 
7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-035 Fax: +36-72 795-700 

 

rendeltetéseit ábrázoló térképeket (emf-exportot 2 db) e-mailben továbbítom.  
 
Tájékoztatásként közlöm, hogy a védelmi rendeltetés a következőképpen oszlik meg: 
      293,77 ha mezővédő rendeltetés  
     22,19 ha talajvédelmi rendeltetés. 
Tájékoztatom, hogy a településrendezési tervek módosítása során erdőterületet 
érintően az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) és a végrehajtására kiadott 153/2009. (XI. 13.) 
FVM rendelet előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az Evt. erdőtörvény 
hatályát szabályozó 4. §, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28.§, és az erdő 
igénybevételét szabályozó 77-83. §-ainak előírásaira. 
 
Felhívom szíves figyelmét, hogy jelen adatok csak a megkeresésében megjelölt 
munkához használhatók fel, továbbadásuk nem engedélyezett! 
Felhívom szíves figyelmét továbbá az elmúlt időszakban az Erdészeti Osztály – a 
koncepciók és tervek véleményezése során kialakult – tapasztalataira, mely szerint 
Osztályunk által adatszolgáltatásként megadott adatokat nem használták fel illetve 
nem pontosan alkalmazták azokat, ezért többszöri javításra volt szükség. 
 
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, 2018. szeptember ’’    ’’. 

Tisztelettel: 
 

dr. Jeges-Varga Ferenc 
mb. osztályvezető 

Kapják: 

1. Címzett - HK - melléklet 2 Db - e-mail: szakalyph@tolna.net 
2. Irattár 
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Tisztelt Polgármester Úr!

AU24I-I8120I8 iktató szátmű levelükre válaszul az alábbiakat közöljük a települési vizellátő
rendszerrő1:

ALAPADATOK

Yízmű neve:

Yízmű üzemeltetője:

yízmű adatai:

Ellátott település neve:

Ellátott lakosok számaz

Ettátási forma:

Üzembe helyezés éve:

Szakály község

1.543 fő

teljes bekötés

20.348l1988
20 . 42 I l 1 99 6 alaphatár ozat
2I.35911999 módosítás
23.91012002 módosítás
2l .4 5 5 -5 l 2003 batározat
22.24012004 módosítás
52.5I3 -412005 módosítás
50.068 -25 12005 módosítás

57.35912006 módosítás

y íze|látő rendszer adatai :

vízbázisok neve

A kutakból a v izkitermelés búvarszivattyús vízkivétellel történik.

Kút jele: III. sz. kút



Kút jele: IV. sz. kút

A vízkivételi művek sérülékenység szerinti kategorizálása

Az elvégzett trícium vizsgálati eredmények alapjrá,n a II. sz. és a III. sz. kutak ,,Védett"
kate góri áb a tarto znak.

Yubázis minősége

A fontosabb vízminőségi paraméterek:

III. kút :
hms:
CAO:
NH+ :

Vas:
Mangán:
MVVö:

IV. kút:
hms:
CAO:
NH+:
Vas:
Mangán:
MWö:

21,7 Co
216mgn
0,7 mgl
0,260 mgl
0,038 mg,l
10,54 NVm3

23,7 Co
216mgfr
5,2 mgl
0,750 mgl|
<0,02 mgll
14,9 Nl/m3

Víztermelés, továbbítás műszaki jellemzői

III.sz. kút:

Helye: Szakály III. sz. kút Tanácsköztársaság u. 1"2 Hrsz.
A kút katasztei száma: 810
Létesítés éve: 1981
EOV koordinátík: X: 131,4 k:9

Y: 599,0 k:3
Talpmélység : 222,8 m
CsÖvezés : +0,20 - -20,0 m a 3681355 mm acélcső

+0,40 - -134,7 m a 24I1228 mm acélcső
-122.20 - -222,8 m a 1651155 mm acélcső

Szurőzés: -147,5 - -151,5 m 10/80 sárgaréz szitaszövet
-167.5--181.5m ))

-200.0 --2l2-0m ))

Nyogulrni vízszint:
uzemivizszint:

{3,0 m
-6,7 m

Állandó üzemben kitermelhető l,ízmennyiség : 340llp
Üzemben kitermelt vízmennyiség: 240llp
Beépített vizmérő: MOM O 50mm peremes
Beépítési hossz: 270 mm
Csőátmérő:a2"
A kutba telepített búvárszivattyú :

- típus : SAER NP95-E-l8
- áramfelvétel : 6,9 A
- emelő magasság : 55,0 m



- vízhozarrl: l55 Vp
- legnagyobb átmérője : I42 mm

A kút geodéziai magassága : 105,946mBf
A szivattyú 2 szá|6 m-es 2" csövön fiigg.

IV. sz. kút
Helye: Szakály IV. sz. kut
Létesítés éve :
A kút kataszteri szátrna:

EOV koordinátáí:

Talpmélység:

Kapospart
20I3
811
X: 130.986,395 ksz.:4
Y: 599.29|,427 ksz:9
Z:105.66mBf.
216,0 m

96412Hrsz.

Csövezés: 0,0 - 20,0 m-iga 355 x 345 mm acélcső, palástcementezve
0,0 - 134,00 m-ig a244.5 x230,3 acélcső, palástcementezve
1 18,70 - 216,00 m-ig a 139,7 x 129,7 acél szűrőcső

Szűrőzés helye: 146,00 - 154 m között, kialakítása: 0,5 mm résnllású Johnson
típusú szűrő, kavicsolással
165,00 - 168 m között, kialakítása: 0,5 mm
típusú szűr ő, kavicsolással
170,00 - 178 m között, kialakítása: 0,5 mm
típusú szűr ő, kavicsolással
202,00 - 2l0 m között, kialakítása: 0,5 mm
típusú szíltő, kavicsolással

résnyílású Johnson

résnyílású Johnson

résnyílású Johnson

vízkezelés:

Technológia megnevezése: Törésponti klórozáson alapuló ammóniamentesítés, vas-
mangántalanítás, atmoszferikus gáztalaritás, aklívszén szűrés.

ylzszállítő rendszer

I. zőna:

NA 100 KM PVC 3.566 m
NA 80 KM PVC 380 m
NA 100 ac cső 4.395 m
NA 80 ac cső 3.361 m
NA 50 ac cső 817 m
a 4"horganyzottacél 48 m
a 2" horgartyzott acéI 68 m
61 4" horganyzott acél 3 05 m
5 l 4" horganyzott acél 355 m
O 63 mm KPE l72 m
O 25 mmPE 25 m
Tűzcsap : 16 db
Közkifolyó : 8 db

II.zőna:
NA l00 KM PVC 915 m
Tűzcsapok száma: 30 db
Közkifolyók száma: 35 db
Hazi bekötések száma: l51 db
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Zőnák és nyomásviszonyok

A településen két nyomászóna van.
A nyomásértékek geodéziai magasságól fiiggően 4.0-5,3 bar.

T ár ozők, á tem elő k, tú lfolyók, üzemi vízszintek

50 m3-es térszíni tároló medence 96412llrsz.
max. vizszint,.
fenékszint

max. vízszint:.
fenékszint

109,51 mBf
106,26 mBf

153.63 mBf
l49^63 mBf

50 m3-es viztorony ellennyomó 969ll ltrsz.

II. zőna (nyomásfokozó ) 835/1 hrsz.
átemelő akna: 127.80 mBf

Működtetés jellemzői (automatika rendszere)

Kutak vezérlése: úszókapcso|őva| az 50 m3-es medencéből
j elzőkábeles kapcsolattal.

Telephelyek megnevezése:

Központi telephely
Helye: Szekszárd, Epreskert u. 9.

IV.sz. kut (vízkezelő) Kapos part:

Helye: Szakály belterület 964 12 lvsz.

III.sz. kút Kultur ház
Helye : Szakály belterület l12hrsz.

50 m3-es térszíni tároló + védterület
Helye : Szakály (Tanácsköaársaság út) beltenil et 647 12 hrsz .

50 m3-es víztorony + védterület
Helye : SzakáIy belterület 969ll hrsz.

Nvomásfokozó
Helye : Szakály belterület 835/1 hrsz.

Aviziközmű rendszer térképi elhelyezkedését mellékeljük .dwg formátumban,melyet az

Önkormán yzat e-mail címére továbbítunk.

Szekszárd, 2018-07 -17

Tisztelettel:

lW**Wka
Műszaki Y ezéigazgató-helyettes
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Törő Péter
Szaká!y Község Polgármestere

Szakálv
Kossuth u,11.
7192

Tárgy: Adatszolgáltatás

ügyiratszám ; 1o141-2l2o,. Tllr ,t -5iÍ §8
Ugyintéző: Lakatosné Hantos Mariann
Hiv.szám: ll241 45t2018.

(i?,
TiszteIt Polgármester Úr!

Azll241-4512018. számú, adatkérés tárgyú levelére azalábbi választ adjuk:

A Szakály község új településrendezési terv készítése során a következő szempontokra kell
tekintettel lenni:

A termőföld védelméről szőló 2007. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit kell figyelembe venni a
tele pü lésrend ezési tervek kialakítása sorá n :

15 § (2) Termőföld belterűletbe vonása iránti kéretmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet eló. A
kérelemhez csatolni kell az érintett földrészletek helyrajzi számait, a területnagyságot, és a
területfelhasznáiási célt tartalmazó képviselő-testületi döntést, valamint a településszerkezeti terv
kivonatát. A kérelemben az önkormányzatnak nyilati<ozatnia kell arról, miszerint a kérelemben megjelölt
földrészletek a kérelemben megjelölt célra 4 éven belül ténylegesen felhasználásra kerülnek.
(3) Belterületi, illetóleg beépítésre szánt teraleti felhasználásra kerüló területek folyamatosan, a
településfejlesztés megvalósításától függóen vonhatók a belterü letbe.
(4) Belterületbe vonás iránti kérelem elbírálása során elutasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett
termőföldek nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, továbbá a kérelmezett, az átlagosnál jobb
minóségű termőföldek mellett gyengébb minőségű termőföldek /'s szomszédosak belterületi
földrészletekkel. E bekezdés alkalmazása során szomszédos fóldrészleteknek minősütnek azok a
fóldrészletek is, amelyeket önálló helyrajzi számon nyilvántaríott út (árok, csatorna) választ el a
belterülettól

A termőföld védelmének érvényesítése érdekében elengedhetetlen, hogy a beépítésre szánt területek
kijelölése lehetőség szerint a gyengébb minóségű telrmóföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld
igénybevételével történjen. A tervek kialakítása során figyelemmel kell lenni továbbá arra, hogy az
igénybevétellel érintett fóldrészletekkel szomszédos termőfóldek megfelelő mezőgazdasági
hasznosítását az övezeti átsorolás szerinti terület felhasználás ne akadályozza.

Termóföldet más célra hasznosítani kizárólag a t:öldhivatali Osztályok jogerős hatósági engedélye
birtokában lehet. Ennek hiányában a termófóld felhasználás engedély nélküli más célú hasznosításnak
minósül, mely szankciót von maga után.

Szakály község közigazgatási területén elhely*zkedö ingatlanok adatairól a fóldhivataloknál
megvásárolható tulajdoni lapokból, illetve a földhasználati nyilvántaríásból való adatszolgáltatásra
vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díjfizetés részletes szabályairól szóló 155/2009,
(X l. 1 6. ) F V M re n delet a lapján adatvásárlással tájéko;lód hat.

É l e l m i szer l án c rirJ,ffíff .#''rt i v at al i F őo s ztá l y

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 54-58. Telefon: 
í..."."l? 

.,rii;ri:,f;Jíí,],?,ii5-241 E-mail: foldhivatali.osztaly@tolna.gov.hu



A településrendezési terv egyeztetési és vélemenyezósi eljárásában, a későbbiekben részt kír,ánunk
, venni,,és az egyeztetési dokumentációkat papíral:apon vagy cD-n kérem hatóságomnak megküldeni

szíveskedjen.

,l ril!ásfoglalásomat a településfejlesztési konceillioról, az integrált telepulésfejlesztési stratégiáról és a
telep,ülésrendezési eszközökről, valamint egyes t;|epülésrendezési sajátos jogintézményekról szóló
31412012. (X|.8). Kormányrendelet 37. §-ban, valenrint 9. számú mellékletének 14. sorában kapott

felhatalmazás alapján adtam ki.

Szekszárd, 201 B, augusztus 31.

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és tnegbízásából

Tisztelettel:

/-?v -- dr. Makovics Balázs
osztályvezetó

Kapja:

1lcímzett
2ltrattár

Elelmiszerlánc-biaonsági és Földhivatali F(roszlály
Földhivatali Osztály

7100 Szekszárd, Széchenyi u, 54-58. Telefon: (3674) 555-240 Fax: (36 74) 555-241 E-mail: foldhivatali.osztaly@tolna.gov.hu
Honlap: www. kormanyhivatal. hu
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HONVEIELMI MINISZTERIUM

HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
_ . 

l l35 Budapest, Lehel utca 35-37 .. Postacím: l555 Budapest Pf.: 70.Telefon: 06 (l) 237-5556.HN.27-g33 . Fax: 06 (l) 237-5557 . HM27-945: rruNyt. szám: tOSrc-Zbi
Hiv. szám: Il241_47l20l8. 1. száműpéldány

7192 Szakálv
Kossuth u. 1 1.

Tárgy: szakály község Településrendezési Tervének készítése,
adatszolgáltatás

Tisztelt Cím!

MegkeresésÜkre értesítem, hogy a tárgyi ügydarabot megvizsgáltattam és azzalkapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A telepÜlés kÖzigazgatási terÜletén az országos Területrendezési Tervről szőlő 2003.évi XXVL tÖrvénY l2, § (1rbekezdés i) pontja.r.riiri ti"melt fontosságú honvédelmi teniletvagY 12' § (2) bekezdés h) Pontja szerinti hánvédelmi-i..tir., övezetébe tartozőhonvédelmirendeltetésű ingatlant nem tartunk nyilván.
A fenti hivatkozási számon érkezettdokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeitnem érintik, a MagYar Honvédség nemzeti és szövetségi vé-delmi reraaatai végrehajtásabiztosított, e7jrt azabban foglaltakk"al kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.
NYilatkozom, hogY az eljárástovábbi szakaszaibanrészt kívánok venni, kérem, hogy adokumentációt részemre elektronikus formában biztosítsák.
Jelen állásfoglalást, mint a településfejleszté.si koncepcióról, az integrálttelePÜlésfejlesztési stratégiáról és a települérr.na.re.i 

_ 
eszközci'král,'^uuru.nint egyestelePÜlésrendezési 

'uj1l.".. 
joginté.zmén/ekről'sz őtó 31,4/;ŐD. (XL 8.) Korm. rendelet 9. sz.mellékletének 20, Pontjábán áegjelölt alu^igurgota.i sr.rv adtam ki, figyelem mel azépítettkömyezet alakításaról és védehá őI szőtó 9h.Zviriivrrr. törvény 7. § (2)m) pontjára,

T áj ékoztatom, ho gy j elen ál lásfoglalásom

Budapest. 20l8. augusztus 29.
',-il\all.

Szakáty Község Polgármestere

Tisztelettel:.í
i, Dr. Benkő Tibor] Magyarország honvédelmi minisztere

, , nevében és megbízásából

í[Ar, i§|aCI {:,^,[.l i=*)\--€ .,^

Egy példány: l lap

i:J[i*'(tel/fax}: i*ir:l'3,h,xtanácsos(tel,:+36(I\474-1llll27-173..HM022-27-173:rax:+36|l)237_5557)*ft"re.



HONVEDELMI MINISZTERIUM
HATósÁGr rőoszrÁly

1135 Budapest, Lehel utca 35-37. , Postacím: l555 Budapest Pf.: 70.

Telefon: 06 (l) 237-5556, Hl|/r27,93_] , Fax: 06 (1) 231-5557 , HM27-945
e-mai!;_!4!q8gül1? Tffy;1*

Nyt. szám: I0560-2l20l8lh
Hiv. szám: Il24I-8l20I8

1. számú példány

Szakály Község Polgármestere

7192 Szakálv
Kossuth u. 1 1.

Targy: Szakály Község településrendezési eszközeinek készítése a település
telj es közig azgatásí területére vonatkozóan - telj e s e lj árás, előzetes
tájékoztatási szakasz

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi megkeresését megvizsgáltattam és azzal
kapcsolatban az a|ábbí állásfoglalást adom:

A település közigazgatási területén az Országos Területrendezési Tervről szőlő 2003.
évi XXVI. törvény 12. § (1) bekezdés i) ponda szerinti kiemelt fontosságú honvédelmi terület
vagy 12. § (2) bekezdés h) ponda szerinti honvédelmi terület övezetébe tartoző honvédelmi
rendeltetésű ingatlant nem tartunk nyilván.

Tájékoztatom. hogy a tárgyi módosítás Medina község közigazgatásí területén
működő távolfelderítő radarberendezés működési területét érintheti. ezért a további
véleményezési eljarásban részt kívánok venni, a véleményezési dokumentációra elektronikus
formában tartok igényt.

Jelen állásfoglalást, mint a 28212009. (XII. 11.) Korm. rendelet 1, sz. mellékletének 9.

és 17. pontjában és a 314l20l2. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában
megjelölt államígazgatási szerv adtam ki. figyelemme| az épített környezet alakításaról és

védelméról sző|ő 1997, évi LXXVIII. tön,ény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom. nem hell,ettesíti a 3l4l20l2, (XI. 8.) Korm.
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Budapest, 2018. szeptember 6.
P.H.

Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor

N4agyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából

h

1'-5L--+ r

TYlgyesi Józseihdes
honvédelmi ható sági osztály v ezető

+3 6 ( l ) J 74- l 1 1 1 l 27 -7 19, HM 022-27 -7 49; fax: +36 (1) 237 -5 557 )

Készült: 2 példányban
Egy példány: l lap
Ügyintéző (tel/fax): Bucsánszky Zoltán alezredes (tel

Kapják: l. sz. pld.: Címzett
2- sz. pld.: irattár



Közép-dunántúli \-ízü91 i Igazgatóság
TOL\A }IEG}-EI SZAKASZ}IÉR\ÖxsÉcE

Szekszárd, Bezerédj I. utca 14.
LevéIcím: 7101 Szekszárd, Pf.38

vÁr 10029008-0171204I
Tel.: (74) 311-911.. * Fax: (74) 316-945 * E-mail:szekszard@kdtvizig.hu

Ügyfélfogadás: hétfő - péntek: 800 - 1200

Töltéshasználati engedélyek kiadása: hétfő - csütörtök: 800 - 1200, péntek: 800 - 1100

Szakály Község Pot§ármesteie Tárgy:

Ugyintézőjük:
Iktatószám:
Ugymtezo:
Telefon:

E-mail cím:

i-lJll:íL(wí

Szakál},

Kossuth u. 1 1.

7192

Szakály község településrendezési ten
e|őzetes tájékoaatás
Il241-7l2018

Szek-023-1 - 000-+ ]0l8.
Decsi\ikolert
+36(71)3l1-911

decsinikolen 2 kdn izie.hu

Tisztelt Cím! 
T?.

Szakál1 Kiizseg I ]+1-- ](_)18. iktatószámu lereleben tájektraana lcazgat,_isaqun< To]ng \íegle:
Szaliaszmemökseget- hogl' Szakál1 Közses Kepr iselo-tesülete a ]- ]t,l18. r\-Ii.3t,l. r szá:nú
határozatában döntön a kclzseg települest§lesaesi ktlncepciójának. lalamint a települesrendezési
ten ének és a hell,i építési szab{]1-z,etánalr elkés7ítéséról.

A megkereséssei kapcsoiatban az alábbi adatszolgáltatást és nyilalkozatot adjuk:

Szakálr település közisazsatási tenileten halad keresztül az Igazgat,_iságunl \e.a}Lrnkezeleseben
ler ő Kapc,ls.

\rilrántanásunli alapián Szakáli község közigazgatási területét erinti a t1-1.1_t6. Tolnanemedi-
Dombórár beilínedelmi szakasz 0].06.0]. Szakálli ó{árás területe. ami a Páltai-iéle belríz
l,eszélreaetenségi térkép aiapján az I. és II. kategóriába tartozik.
]vfellékletként csatoljuk Szakál1 község területére vonatkozóan a Pált-ai-téle belr,íz
veszéll,ezetettségi térképet (pdf és a shape fájlokat zip formátumban), valamint a rendszeresen
belvíilárta területek állományát (pdf és a shape fajlokat zip formátumban) további szíves
felhasználásra.

Az Országos Területrendezési Tervről szőló 2003. évi XXVI. törvény 3l], számű melléklete szerint
Szakály község kőzigazgatási területét nem érinti az országos vízminőség-védelmi terület
övezete.
S zakály kőzigazgatás i terül ete iv őv ízb ázis véd ő öv ezeteket nem érint.
A település érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 21912004. (VII.21,)
Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 7.§(4) bek. alapuló 1 :100.000-es méretarányú érzékenységi
térkép (érzékenységi kategóriák szerint térkép) alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából
érzékeny és ker,ésbé érzéken1- terület.

A település területe a Duna részrízgrűjtőn- az 1-12 Kapos r-ízgi,űjtő-gazdálkodási ten,ezési
alegységen foglal helvet.

V ál aszukb an kérj ük sz ív es kedj enek üg,;ir atsz ámunkr a hiv at kozni !



Vonatkozó jogszabál},ok. melyek előírásait a tervezéskor figyelembe kell venni:

a

a

a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízlárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek
használatáról, hasznositásárő|, valamint a folyók esetében anagyvízí mederkezelési ten,
készítésének rendjére és tartalmára vonatkoző szabályokról szóló 83120|4. (III. 1{.)

korm. rendelet
a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenlségekre es

létesítményekre vonatkoző általános szabályokról szőIő 14712010. (I\'. 29.) Korm.
rendelet
a vizek hasznosítását. védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló ter ékenr ségekre és

létesitménl,ekre l,onatkozó műszaki szabál1,okról sző|ő 3012008. (§I. 3l.) Kr-\-\I
rendelet
a l izek és közcélú l ízilétesitménl,ek fenntartására \ onatkozo i-eladatokr.,l1 sz,_iit,,,

120 l 1999. (\f II.6. ) Korm. rendelet
a Vizsazdálkclda-.ról szoló 1995. ér,i L\lI. n.
a t-o]r.ik nrenekado ánizszint_ieirtil sztilti 7tl20l1. (§II.23.)B\í rendelet

_\z el_iáía_s t,--rrábbi szaka_szah,arr r*a L-lránun]t ren:ri. a dt,,kirnrentá;i.it eiekuoniiu-< eda:hor.jt',z,,in

kéntik.
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7192  Hivatkozás: I/241-42/2018.  
    
 
Tárgy: Szakály Község Településrendezési Terv készítés - előzetes véleményezés 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hivatkozott számú megkeresésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi LXXVIII. törvény) és a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
EljR.) 37. § (4) bekezdése alapján Szakály Község Településrendezési Tervének készítése kapcsán 
az alábbi tájékoztatást adom: 

- A Rendezési Terv és a HÉSZ módosítása, valamint az egyes övezeti átsorolások esetében is 
tekintettel kell lenni a kiszolgáló közlekedési létesítmények az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet, valamint vonatkozó 
érvényben lévő útügyi műszaki irányelvek szerint szükséges területigények és védőterületek 
biztosítására. 

Véleményünket az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján rendelkező EljR. 9. melléklete 11. pontja alapján 
eljárva adtuk meg.  

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály illetékessége és hatásköre a közlekedési 
igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 2. § (5) és (8) bekezdésén alapul. 

A területrendezési terv egyeztetési és véleményezési eljárásában, a továbbiakban is részt kívánunk 
venni. 

Szekszárd, 2018. szeptember 17. 

dr. Ugodi Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 
 

Tisztelettel: 

 Baumann Péter 
         főosztályvezető 
 

Kapják: 
1. Címzett 

tértivevény  
/   hivatalkapu / + szakalyph@tolna.net 

2. Irattár 
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Törő Péter úr
Szakály Község Polgármestere részére

Szakály

Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök készítéséhez

Tisztelt Polgármester Úr!

A fenti hivatkozási számú megkeresésére Szakály Község településfejlesztési 
koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítése tárgyában az alábbiakról 
tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településfejlesztési 
koncepció vagy 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. Szakály 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) 30. § (3) bekezdésére, 37. § 
(4) bekezdésére 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, 2018. szeptember 14.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Lázár Béla ezds. (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: lazar.bela@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Szakály Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár
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Tárgy: tájékoztatás 
 Ügyintéző: Mészáros László 
 Hiv. ügysz.: I/241-50/2018 
 
 
Törő Péter polgármester úr részére 
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Tisztelt Törő Péter Polgármester Úr! 
 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) mint a Szakály 

Község településrendezési tervének előkészítésébe bevont államigazgatási szerv az alábbi tájékozta-

tást 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 szolgál-

tatókról 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, felújításá-

nál – a külön jogszabályban meghatározott módon – biztosítani kell az elektronikus hírközlési építmé-

nyek 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, to-

vábbi műszaki iránymutatást az MSZ 7487 számú szabvány ad, míg az elhelyezés engedélyezésének 

feltételeit az elektronikus hírközlési építmények elhelyezéséről és az elektronikus hírközlési építmé-

nyekkel kapcsolatos hatósági eljárásokról szóló 14/2013. (IX. 25.) 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. 

http://www.nmhh.hu/
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A Hatóság tevékenységének – jogszabályban meghatározott – célja az elektronikus hírközlési piac 

zavartalan, eredményes működésének és fejlődésének, az elektronikus hírközlési tevékenységet vég-

zők 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 szolgál-

tatók 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 elké-

szítése során vegyék figyelembe a Rendelet 18. § f), g) pontjában, 26. §-ában, valamint 4. mellékleté-

ben foglaltakat. 

A településrendezési eszközök felülvizsgálatához kapcsolódóan még az alábbiakra hívnám fel a 

figyelmet: 

A Hatóság és a Magyar Mérnöki Kamara szakmai ajánlást készített a hírközlési szakági tervezők 

számára. „A Módszertani útmutató a településfejlesztési koncepció, az integrált településfej-

lesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésével és módosításával összefüggő 

elektronikus hírközlési szakági munkarészek készítéséhez” című dokumentum a Hatóság és Ma-

gyar 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 be-

ruházások, fejlesztések megvalósításának biztosítása befolyásolhatja településrendezési eszközök 

készítését, módosításait is. 

A Hatóság kéri, hogy a terv elkészültét követően, szíveskedjék azt a Hatóság részére véleménye-

zésre (papír alapon, elektronikus adathordozón vagy interneten elérhetővé téve) megküldeni, a Ható-

ság iktatószámának válaszlevelükön történő feltüntetésével és a hírközlési szakági munkarészek 

csatolásával. 

 
Pécs, elektronikus bélyegző szerint 
 
 

Tisztelettel 
  
 Kúti Zoltán 
 hatósági irodavezető-helyettes 
 

mailto:hesz@telekom.hu
mailto:hesz@invitel.co.hu
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Szám:390-1/2018 ^
T á rg y : T e t e p ü I ésrei rcs !e.s !'-.ÁIr rl ̂ ryi 1 16koncepciő előzetes megkeresés'-
Előadó: Sulyok Balázs
Számuk: l/241-12/2018

1?.
Tisztett Polgármester Úr l

Köszönettel vettem megkeresését a Szakály község Településfejlesztési
koncepció előzetes véleményezése tárgyában.

Tájékoztatom, hogy a Tolna Megye Területfejlesztési Koncepciója megtalálható a
honlapon, az alábbi linken:

http://wvvw,tolnamegye.hu/fooldal/fejleszto-megye/teruletfejlesztes/tolna-megye-
te ru l etfej l e szte s i - ko n c e p c i oj a

A dokumentumban jelzett célok a megye települései számára iránymutatóak
lehetnek, melyek körültekintő megyei helyzetelemzés után kerültek összeállításra, és
kitűzésre, és egyúttal iránymutatásul is szolgál a települések számára.

Véleményemet a 1996.évi XXl, törvény (a területfejlesztésről és területrendezésről)
13A. § (3) (4) (5) pontja értelmében adtam meg.

Szekszárd 20í8. szeptember 12.

udvözlettel:

7100 Szekszárd, Szent lstván tér 11-13. Postacim7101.Pí.:82.
Tel efon, közv etlen:7 4 1505-637 Tel efon m obi l : 30/3 41 4247

e-mail: sulvok.balazs@tolnameqve,hu web: www.tolnamegye,hu













Dúzs Község Polgármestere
]224, Dúzs Béke u. 13.

T eI. :7 4 l 488 -2 l 3 E-mail : duzsonk@freemai l. hu

Hiv. szám:

i

Szám: D.116-212018.

Szakály Község Polgármesterének

Szakálv
Kossuth u. 11.

1192

Tisztelt Címzett!

Hivatkozott számű adatkérésére - az ELjR. 30. § (3) bekezdésének
té$ékoztatom, hogy önkormányzatunknak olyan terve, ami Szakály
koncepcióját befolyásolná - nincs.

Dúzs, 2018. szeptember 4.

Il241-I5l2018.
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b) pontjára hivatkozással -
község településfej lesztési
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l

/ János Mariann
-i polgármester
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Tárgy: Szakály község 
településrendezési tervének, 
településfejlesztés 
koncepciójának, 
településszerkezeti tervének, 
helyi építési szabályzatának 
készítése – előzetes tájékoztatási 
szakasz

Hiv. szám: I/241-36/2018.
Ügyintéző: Illés Mónika tű. törzsőrmester
Telefon: 74/504-700

Törő Péter
Polgármester
Szakály Község Önkormányzata

Szakály

Tisztelt Törő Péter Polgármester Úr!

Szakály  község  településrendezési  tervének,  településfejlesztés  koncepciójának,
településszerkezeti  tervének,  helyi  építési  szabályzatának   készítésére  vonatkozó
megkeresésével  kapcsolatban  az  alábbiakat  javaslom  figyelembe  venni,  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  a  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Hivatal  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 OTÉK 39. § (1) bekezdése szerint a közterületen elhelyezendő építmények (buszváró,
piactéri  építmények,  elárusító  pavilon,  stb.)  közötti  távolságot  a  helyi  építési
szabályzatnak  kell  tartalmaznia.  Amennyiben  ez  nem  konkrét,  számszerűleg
meghatározott  érték  lesz,  akkor  ezen  (tűz)távolság  megállapításához  az  építésügyi
hatóságnak be kell szereznie az első fokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.
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6. 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.

7. 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.

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

9. Az Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet (a
továbbiakban: OTSZ) 31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E
vagy  F  tűzvédelmi  osztályba  tartozó  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
kétszintes épületeknél alkalmazható.

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

11. 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.

12. 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,  valamint  a  katasztrófák  elleni  védekezés
egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII.
11.)  BM rendelet 1.  számú  melléklet  értelmében  Szakály  község  I-es  katasztrófavédelmi
osztályba sorolt. 

Szakály  község  közigazgatási  területén  egy  felső  küszöbértékű  veszélyes  anyagokkal
foglalkozó  üzem  működik.  A  Tolna  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság  a  fenti
létesítményre vonatkozó katasztrófavédelmi engedély megadásával egyidejűleg rendelkezett a
veszélyességi övezetek kijelöléséről. Amennyiben a tervezett fejlesztés az alsó küszöbértékű
üzem veszélyességi övezetein belül történik, úgy a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 7. számú mellékletében
foglaltak figyelembevételével kell eljárni.

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:  R.)  30.  §  (2)  bekezdése  és  9.
melléklet 10. pontjára az alábbi adatokat szolgáltatom.

A katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében Szakály 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.



3

melléklete  szerint  a  katasztrófavédelmi  szempontból  I.  veszélyességi  osztályba  sorolt
településeken az elégséges védelmi szint meglétéhez a következők szükségesek:

 Riasztás:  a  lakosság  központi  riasztása  és  veszélyhelyzeti  tájékoztatása  feltételeinek
biztosítása.

 Lakosságvédelmi  módszer:  a  kockázatbecslésben  megállapítottaknak  megfelelően,
elsősorban elzárkózás, indokolt esetben kitelepítés.

 Felkészítés:  a)  a  lakosság  évente  történő  aktív  tájékoztatása,  b)  a  lakosság  passzív
tájékoztatása nyomtatott és elektronikusan elérhető információs anyagok biztosításával, c)
a lakosság felkészítése a riasztás módszerének és jelének felismerésére, valamint az annak
megfelelő magatartási szabályokra.

 Védekezés: a) különleges felszerelések és kiképzett szakértők (önkéntes mentőszervezetek)
bevonásának  tervezése  és  begyakoroltatása,  b)  a  kockázatbecslésnek  megfelelően  a
polgári védelmi szervezetek megalakítása,  c) a karitatív és más önkéntes, humanitárius
feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése és begyakoroltatása.

 Induló katasztrófavédelmi készlet: teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte.

Az  R.  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  Szakály  község
polgármesterénél rendelkezésre áll.

A településen telepített riasztó eszköz (Kossuth u. 11.) működőképes állapotban van.

Tájékoztatom,  hogy az  R.  37.  §  (4)  bekezdése  és  9.  melléklet  6.  és  7.  pontjában  foglalt
szakterület  vonatkozásában  a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság az egyeztetési
eljárásban résztvevő államigazgatási szerv.

Ezúton nyilatkozom arról,  hogy az eljárás  további szakaszaiban is részt kívánok venni.  A
véleményezési dokumentációt elektronikus adathordozón kérem megküldeni.

Megfogalmazott  javaslatainkat  kérjük  figyelembe  venni  a  stratégia  kidolgozása  során.
Tájékoztatást  az  R.  30.  §  (3)  bekezdésében  foglaltak  alapján,  az  ott  rögzített  21  napos
ügyintézési  határidőn  belül  adtam,  és  e  jogszabályhely  értelmében  tettem  meg
nyilatkozatomat.

Kelt: Szekszárd, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Balázs Gábor tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos

igazgató

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

_____________________________________________ _____________________________________________
Cím: 7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22.

Telefon: +36(74) 504-700 Fax: +36(74) 504-712
E-mail: tolna.titkarsag@katved.gov.hu
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Tárgy: Szakály Község Településrendezési Terv készítés - előzetes véleményezés 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Hivatkozott számú megkeresésére az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: 1997. évi LXXVIII. törvény) és a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
EljR.) 37. § (4) bekezdése alapján Szakály Község Településrendezési Tervének készítése kapcsán 
az alábbi tájékoztatást adom: 

- A Rendezési Terv és a HÉSZ módosítása, valamint az egyes övezeti átsorolások esetében is 
tekintettel kell lenni a kiszolgáló közlekedési létesítmények az országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Kormányrendelet, valamint vonatkozó 
érvényben lévő útügyi műszaki irányelvek szerint szükséges területigények és védőterületek 
biztosítására. 

Véleményünket az 1997. évi LXXVIII. törvény alapján rendelkező EljR. 9. melléklete 11. pontja alapján 
eljárva adtuk meg.  

A Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály illetékessége és hatásköre a közlekedési 
igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. 
(XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és (3) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. 
rendelet 2. § (5) és (8) bekezdésén alapul. 

A területrendezési terv egyeztetési és véleményezési eljárásában, a továbbiakban is részt kívánunk 
venni. 

Szekszárd, 2018. szeptember 17. 

dr. Ugodi Andrea járási hivatalvezető nevében és megbízásából: 
 

Tisztelettel: 

 Baumann Péter 
         főosztályvezető 
 

Kapják: 
1. Címzett 

tértivevény  
/   hivatalkapu / + szakalyph@tolna.net 

2. Irattár 
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Tárgy: SzakáIy Szabályozási Terv és HESZ módosítása.

Vasúthatósági szakmai vélemény.

Szakály Önkormányzat
Szakály
Kossuth u, 1 1.

7 192

Az Innor,ációs és Technológiai Minisztérium Vasúti Hatósági FőosztáIyához (1440 BudaPest, Pf.

1., továbbiakban: elsőfokú vasúti közlekedés hatóság), a tárgyi telepÜlésszerkezeti terv

módosításának véleményezési szakaszában érkezeít megkeresésére a telePÜlésfejlesztési

koncepcióről, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszkÖzÖkről,

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szőlő 31412012. (XI. 8.) KOrm.

rendelet (tóvábbiakban:314t2012. (XI. 8.) Korm. rendelet) 41. § (3) bekezdése szerint az aléhbi

véleményt adom:
Atárgyitelepülésszerkezeti tervet érintő vasútvonalraazalábbi előírások vonatkoznak:

1. Vasúthatósági jogszabályok:
I.I. Azérintett vasútvonal tekintetében be kell tartani:

a vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi

CLXXXUI. törvény (továbbiakban: Vtv.);
az országos és saját használatú vasúti pályák létesítése és üzemeltetése során a

hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatőságáról szóló 103/2003. (XII. 27.)

GKM rendelet 4. számu melléklet Országos Vasúti Szabályzat I. kötet (a

továbbiakban: OVSZ I.);

a vasúti rendszer kölcsönös átjérhatőságáről sző|ő 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet;

a transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki

előírásokról szóló 4612015. (VIn.26.) NFM rendelet;
előírásait.

2. Az érintett vasútvonalatvagy annak környezetét érintő fejlesztések esetében be kell tartari az

alábbiakat:
2.I. A fejlesztések során biztosítani kell a vasúti védőtávolságokat a különféle létesítménYek

vonatkozásában az OVSZ I. B. fejezet 1.1.13. és 1.3. pontjai szerint, figyelemmel az

Nemzeti Fejlesáési Minisaérium
Vasúti Hatósági Főosáály

H- 1 066 Budapest T eréz körűt 62.

e-mail: vasut@nkh.gov,hu, tel.: +36 1474,1761, fax: +36 l312,6614



országos településrendezés: eS építési követelményekről
25311997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTEK) 38. § (10) bekezdésében
foglaltakra.

2.2, Az OTEK 38 :i t8t bekezdes cr pontja alapján az orczágos vasútvonal mellett nem
jelölhető ki új beépitésre szánt terulet - a gazdasági területek és a24. § (2) bekezdés i), k)
és n) pontja szerinti területek kjretelerel - környezeti hatásvizsgálathoz kötött vasúti páLya

esetében a vasút szélsó rágánrátol számított 100 m széles területen.
2.3. Az előző pontban részletezefi redotálolságra tekintettel ?beruhénás előkészítése során az

illetékes l,asúti páll,a tizemeltetoienek - MAV \íagl,ar Allamvasutak Zrt. (1087 Budapest
Könyves Kálmán körut -;-1-60 r - allásfoglalását be kell szerezni.

2.4,Yasűt nyoml,onala alani töldteniletet és a hozzá tartozó védősávot egy önálló helyrajzi
számon kell szerepeltetni. azl az illetékes foldhivatalban be kell jegyeztetni. Amennyiben
elthez szükséges. a területek kisajátítását, r,alamint műi,elési ág alóli kivonását el kell
végezni a Vtv.2. § (1) bekezdés l. pontja alapján. \-asút nvomlonala (ahozzáíartozó
védősáwal) és a vele szomszédos más közlekedési ágak által használt területek nem
kerülhetnek közös helyrajzi számta.

2.5. A vasutak szintbeni keresaezését OVSZ I. B. fejezet i.3.].1 pontjában foglaltak szerint
kell kialakítani. A vasúti átjárók tekintetében az utali tbrgalomszabáll ozásáról és a közúti
jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) IC\I rendelet elöírásait is liglelembe kell
venni.

2.6. Az etsőfokú vasúti közlekedés hatóság előírá-<tól r alti e,terésre ese:l engedelrr az

OVSZ I. A. fejezet 9. pontja alapján azza| a t-elrétellel adhar. ha a len,ezen rnegolda-. a

biztonságot nem érinti, vagy a biztonsági kör,etelménl ek ma_t nródon kielégithetok. Ea
biztonsági elemzéssel kell igazolni.

2.7. A településrendezési eszközök elkészítése során sziveskedjenek tigl,elembe venni. hog1, az
OTEK 26. § (2) bekezdése alapján a vasút elhelyezése céljára, - más jogszabályi előírás,
illetőleg elfogadott hel;-i építési szabályzat és szabályozási ten, hiányában - kétvágányú
vasút esetén legalább 20 m, egyvágányú vasút esetén pedig legalább 10 m építési területet
kell bizosítani a vonalvezetési jellemzők figl,elembe r,ételér,el.

Az e|járás további szakaszában nem kívánok részt venni,
Véleményemet a 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4l. bi (2) bekezdése valamint 9. mellékletének
13. pontja alaplán adtam meg.
Véleményem meghozatala során a közlekedési igazgatási feladatokkal összefiiggő hatósági
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 38212016. (XII. 02.) Kormányrendelet 6. § (1)

bekezdésében meghatározott hatásköröm a|apján, országos illetékességgel jártam el.

Budapest, 20 1 8.szeptember 07. Dr. palkovics László innovációért és
technológiáért felelős miniszter nevében és

megbízásából:

Tóth László s.k.
osztá|yvezető

A kiadmany hitelétil:

/, ,-_-, /

(Barna ZsuzsaÁa)
2018.09.07.

Innovációs és Technológiai Minisaérium
Vasúti Hatósági Főosaály

H-1 138 Budapest Váci út 188.

e-mail: vasút.nsa@nfm.gov.hu, tel.: +36 l 474-1'/61, fax: *36 l312-6614
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