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Véleményezési szakasz állásfoglalásainak összefoglalása 

Átnézeti lap a módosuló helyszínekről 
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V é l e m é n y e z é s i  s z a k a s z  á l l á s f o g l a l á s a i n a k  ö s s z e f o g l a l á s a  
 
Partnerek a 10/2015.(I.26.) Kt. sz. határozat alapján 

ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt 
Bazsarózsa Néptánc Egyesület 
 Lakosság  

Államigazgatási szervek 
1. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal ÉHOT Építésügyi Osztály  
2. Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvéd. és Természetvédelmi Főosztály  
3. Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság  
4. Duna -Dráva Nemzeti Park Igazgatóság 
5. ADUVIZIG  
6. Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
7. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
8. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala  
9. Magyar Közút Nonprofit Zrt  
10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala  
11. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztály  
12. Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály  
13. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály  
14. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály  
15. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője  
16. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala  

 
Önkormányzat 

Baja Város Önkormányzata. 
 
 
A véleményezés felkérő levéllel indult, a módosítás ismertetője a település honlapjáról volt 
letölthető.  
Az Állami Főépítészi jogkörben eljáró BKKM-i Kormányhivatal kérésének megfelelően 
papíralapú dokumentációt is kapott. 
 
A  v é l e m é n y e k  i s m e r t e t é s e  é s  v á l a s z o k  
 
P a r t n e r e k  
Égáz-Dégáz Földgázelosztó (224-17/2016.) 

Módosítást támogatja 

Lakosság részéről: 
Végh Károly 031/30 hrsz-ú telek mezőgazdasági üzemi területi átsorolását kéri. 
Válasz: Meglévő mezőgazdasági üzemi terület kiterjesztésével jár, Képviselő-testület 

219/2016.(IX.26.) Kt. sz. határozatának 1. pontjában támogatta a kérelmet, ami a 
településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a biológiai aktivitásérték 
számítást érinti.  (Jelen véleményezési dokumentációban P1 jelű helyszín.) 

 
Vidákovics Gábor: Deák Ferenc u és Hunyadi utca között erdő rovására közút 

szabályozását kéri, mivel a lakótelkek végében lévő telke közterületi kapcsolata 
nem biztosított. 

Válasz: A tulajdonviszonyok ismeretében a Képviselő-testület 219/2016.(IX.26.) Kt. sz. 
határozatának 2. pontja szerint a kérelem úgy teljesíthető, hogy „beépítésre szánt 
terület kiterjesztendő a Deák Ferenc és Hunyadi utca között úgy, hogy az Akácos 
utcai telkekhez kapcsolható legyen az erdőig terjedő mezőgazdasági terület”. 
(Jelen véleményezési dokumentációban P2 jelű helyszín.) 
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Tumbász István: 593 hrszú telken lévő épület helyi védelem alóli kivételt kéri. 
Válasz: Helyi védettség intézménye kikerül a HÉSZ-ből. Alátámasztó munkarészben 

bennmaradhat. 
 

Telektulajdonos a 0265/16 hrsz-ú telek Gip-1 építési övezeti átsorolását kéri. 
Válasz: A mezőgazdasági területi besorolású telket érint a változtatás, amit Képviselő-

testület 219/2016.(IX.26.) Kt. sz. határozatának 3. pontjában támogatott. A 
településszerkezeti tervet, a szabályozási tervet és a biológiai aktivitásérték 
számítást érinti.  (Jelen véleményezési dokumentációban P3 jelű helyszín.) 

 
Telektulajdonos a Dózsa György utca ÉNY-I részén a 830/6 hrsz-ú telek engedélyezett 

közúti kapcsolatára hivatkozva a szabályozás módosítását kérte 
Válasz: A kérelem átvezetésre kerül a Képviselő-testület 220/2016.(IX.26.) Kt. sz. 

határozatának megfelelően, miszerint a „Dózsa György utca Ény-i részének 
szabályozását a közlekedési alátámasztó munkarész mintakeresztszelvénye és az 
51. sz. főút burkolat-megerősítési terve szerint kéri javítani”(Jelen véleményezési 
dokumentációban P4 jelű helyszín.) 

 
Lakossági közzétételre érkezett Képviselő-testület által megtárgyalt, 217/2016.(IX.26.) 

Kt. és 218/2016.(IX.26.) Kt. határozatokban támogatott kérelmek 
 
a) Temetővel szemben a Jókai utcai közútlejegyzés indokoltsága felülvizsgálandó. 

Jelen véleményezési dokumentációban P5 jelű helyszín. 
b) Jogszabályi változásból adódóan a beépítésre nem szánt különleges (sport és szabadidős) 

területre a beépítettség 5%-ról 10%-ra növelhető, aminek figyelembevételét kérte 
Képviselő-testület határozatában. (Jelen véleményezési dokumentációban HÉSZ-
tervezet H1 jelű módosítása) 

c) Növénytelepítésre vonatkozó konkrét értékek meghatározása (Jelen véleményezési 
dokumentációban HÉSZ-tervezet H2 jelű módosítása) 

d) Állattartó épületekre vonatkozó előírások felülvizsgálata (Jelen véleményezési 
dokumentációban HÉSZ-tervezet H3 jelű módosítása) 

 
Á l l a m i g a z g a t á s i  s z e r v e k  
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Építésügyi Osztály (BKB/001/3884-3/2016.) 
 
Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslattal kapcsolatos észrevételek 

1. Önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz és intézményrendszere 
fejezettel kiegészítendő. 

2. Katasztrófavédelmi fejezettel kiegészítendő 
Válasz: 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 9.§(9 és (6) bekezdés alapján a jóváhagyott 

koncepcióra való tekintettel a kiegészítés mellőzhető. 
3. Szabályozási koncepció táblázata hiányos 
Válasz: tervező jelen véleményezési dokumentációban a hiányt pótolja. 

 
Településszerkezeti terv (TSZ) 

1. Ökológia hálózattal érintett területen beépítésre szánt terület van, ami ellentétes az 
Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 13.§(1) bekezdésével. 

Válasz: a beépítésre szánt terület nem új kijelölés, hanem a hatályos településrendezési 
eszközökben meglévő eleme.  

2. Kirándulóközpont jelkulcsa hiányzik 
Válasz: tervező pótolja. 
 

Helyi építési szabályzat (HÉSZ) és SZT jóváhagyandó munkarészei 
1. 2.§(4) bekezdésben az építési engedély kiadásával kapcsolatos feltétel jogellenes. 

Válasz: Javítás a következőképpen megtörténik: 
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2.§(4) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, 

nem kötelezik az építési telek, az út tulajdonosát azonnali bontásra, 

telekalakításra, kisajátításra, a szabályozással érintett telkeken azonban 
telekalakítási (meglévő kubatúrán belüli építési munka kivételével) építési 
engedély nem adható ki, csak a tervezett szabályozásnak 
megfelelően.telekalakítás  és meglévő kubatúrán belüli kivételével építési 

tevékenység nem végezhető csak a tervezett szabályozásnak megfelelően. 

2. SZ-3 terven hiányzik a 0211/31 hrsz-ú telek környezetének övezeti jele 
Válasz: tervező a hiányzó (Üh-2) övezeti jelet pótolja. 

3. SZ-2 tervlapon a 753/2 hrsz-ú telket tartalmazó tömbben hiányzik az övezeti jel. 
Válasz: tervező a hiányzó (Lf-1) övezeti jelet pótolja. 

4. HÉSZ belvízjárta területekre vonatkozó konkrét előírásokat javasol. 
Válasz: HÉSZ alábbi rendelkezésével a javasoltak teljesülnek: 

8.§ (4) Az épületek, épületrészeket és szerkezeteket úgy kell kialakítani, hogy 

azokban az időszakosan és esetlegesen megjelenő talajvíz illetve belvíz 

jelentős kárt ne okozhasson. 

5. 031/29 hrsz-ú  Mü besorolású telek közúti kapcsolata nem megoldott. 
Válasz: lakossági igényhez (Végh Károly kérelme) kapcsolódóan Mü övezet 

kiterjesztésre kerül, ezáltal a közúti kapcsolat is megteremtődik. 
6. Lf-3* övezethez nem tartozik HÉSZ előírás. 

Válasz: (Lf-3*) téves jel, tervező (Lf-3)-ra javítja. 
7. Vízügyi repülőtér jelölése a tervlapon és a szövegben különbözik. 

Válasz: tervező a szabályozási terven „Kr” jelölést „Rept”-re javítja. 
8. Ártéri építési övezetekben részletes építésügyi előírások meghatározását kéri. 

Válasz: vízügyi érdekből gyakorlatilag nem valósítható meg új beépítés, ezért 
felesleges. 

9. Ökológiai hálózat szabályozási tervi feltüntetését kéri. 
Válasz: A 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet13.§(3) bekezdés szerint a szabályozási 

terven a más jogszabály által elrendelt védelemmel és korlátozással érintett 
területeket. ábrázolni kel. Az ökológiai hálózat OTrT elem, amely a 
településszerkezeti tervi korlátozásnak tekinthető azzal, hogy azon belül 
beépítésre szánt terület nem jelölhető ki. Az építési szabályozásra közvetlen 
hatása nincs, ezért a szabályozási tervi ábrázolását indokolatlannak ítéli a 
tervező. 

 
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság (1765-2/2016.) 
Kifogást nem emelt. 
 
Duna -Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (DDNPI/1904-2/2016.) 
Kifogást nem emelt. 
 
ADUVIZIG (1214-002/2016.) 
Kiegészítő tájékoztatást adott. 
Válasz: Vízrendezés, közművesítés (II.3.3. tervfejezet) kiegészítésre kerül. 
 
Duna jobb partjára vonatkozó véleményezésre a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság az 

illetékes. 
Válasz: Az államigazgatási szerv megkeresése megtörtént, az egyeztetés állásfoglalásuk 

figyelembevételével kerül lezárásra. 
 
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (35300/3116-1/2016.ált.) 
Dokumentációval kapcsolatos konkrét észrevétele nem volt. 
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Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (BK/001/01684-2/2016.) 
A közüzemi vízmű vízbázis kijelölt védőterületére vonatkozó előírások érvényesítendők. 
Válasz: Védőterületi lehatárolást a tervlapok tartalmazzák. HÉSZ függelékébe kerül a határozat. 
 
Országos vízminőségvédelmi terület lehatárolása szükséges 
Válasz: Lehatárolást a településszerkezeti terv „Területrendezési tervi megfelelés igazolása” 

fejezete tartalmazza. 
Dunaparti üdülőterületen a folyékony kommunális hulladék elhelyezése szigetelt, zárt 

gyűjtőkben történhet. 
Válasz: HÉSZ előírás (17.§(2) bekezdés) tartalmazza. 
 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala (UVH/UH/941/1/2016.) 
Észrevételt nem tett, az elfogadást támogatja. 
 
Magyar Közút Nonprofit Zrt (BKK-1188/2/2016.) 
Közútkezelői szempontú kifogása nincs. 
51. főút 11,5 tonnás megerősítési terve jogerős. 
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal egyeztetni kell 
Válasz: Eljr.37.§ szerinti egyeztetésben a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és 

Hajózási Hivatala megkeresésére részt vett: M-1/17-45/2015. számon állásfoglalását adott.  
 
Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala (FD/RR/NS/A/1560/1/2016.) 
IV. oszt. repülőtér akadálykorlátozási felületeit a rendezési terv szinten is védeni kell. 
Az egyeztetési munkarész tartalmazta a védőterületet, annak lehatárolásával kapcsolatos 

észrevételt nem tett. 
 
Kecskeméti Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Oszt.(BK-05D/008/1297-2/2016.) 
Kifogást nem emel. 
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály (10102/2/2016.) 
Kifogást nem emel. 
 
Bács-Kiskun Megyei Kormányhiv. Erdőfelügyeleti és Hatósági Oszt. (BKG/001/6670-

2/2016.) 
Kifogást nem emel. 
 
Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője (HHI/4019-1/2016.) 
Észrevételt nem tesz. 
 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (CE/15416-4/2015.) 
Kifogást nem emel. 
 
 
Önkormányzatok 
Baja (14 444-2/2016-2.) 
Kifogást nem emel. 
 

 
J ó v á h a g y á s r a  n e m  k e r ü l ő  m u n k a r é s z e k  j a v í t á s a i  
Zöldfelületek, közművesítés és a régészeti hatástanulmány lényegi elemeket nem érintő javításait 

kérte a megbízó, kiigazításokat a változó szövegrész jelölésével a dokumentáció tartalmazza. 
 




