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TátVáros önkormányzat
Képviselő-testülete
2534 Tát, KossuÍh Lajos tit 1 5.

191/10/2014.

KIVONAT

Készült: Tát Város tnkormányzati Képviselő-testület 2014' szeptember 30-án
megtaftoft ü lésének jegyzőkönyvéből.

74/2014' (lx' 30,) számú határozatát

Tát Város tnkormányzata Képviselő-testülete (lgy dönt, hogy Tát Nagyközség
Településszerkezeti Tervének jiváhagyásáról szóló 53/2004. (Xll. 14') Kt. számú
határozatát az alábbiak szeint módosítia'

Jelen határozat
- 1/a. melléklete Tát V áros Településszerkezeti Fedvényterue

M = 1 : 10.000, M = 1 : 20.000
V áItoztatások bem utatá sa
M=1:20.000
VáItozások szöveges leÍrása
B iol ó g i a i a ktiv itá sé rté k- sz á m ítá s a

Jelen határozat törli a Tát Nagyközség TelepIiIésszerkezeti Tervének jóváhagyásáról
szóIó 53/2004 (XII. 14.) Kt' számú határozat mellékletét képező kózlekedési
tervlapot.

Határidő: azonnal
Felelős: Szenes Lajos polgármester

- 1/b. melléklete

- 3. melléklete
- 4' melléklete

Dérné dr' Varga Katalin sk.
jegyző

Szenes Lajos sk.
polgármester

A kivonat hiteles:
Tát, 2014. október 1 .

Horváth Veronika
jegyzőkönywezető



 

 

  3. 

 

1/a. melléklet a 74/2014. (IX. 30.) önkormányzati határozathoz 
TÁT VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEDVÉNYTERVE  M=1:10 000 / M=1:20 000 
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1/b. melléklet a 74/2014. (IX. 30.) önkormányzati határozathoz 
VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA  M=1:20 000 
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3. melléklet a 74/2014. (IX. 30.) önkormányzati határozathoz 
VÁLTOZÁSOK SZÖVEGES LEÍRÁSA 

 
Hatályos területfelhasználás Tervezett területfelhasználás Változás 

száma jele megnevezése 
 

jele megnevezése 
V1. KÖu-1 Közlekedési terület > Lke Kertvárosias lakóterület 

V2. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> Lke Kertvárosias lakóterület 

V3. Lke Kertvárosias lakóterület > Vt Településközpont vegyes terület 
V4. KÖu-1 Közlekedési terület > Vt Településközpont vegyes terület 

V5. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> Vt Településközpont vegyes terület 

V6. Zkp Zöldterület > Vt Településközpont vegyes terület 
V7. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület > Vt Településközpont vegyes terület 

V8. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> Gip 
Jelentős mértékű zavaró hatású 
ipari terület 

V9. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> Üü Üdülőházas üdülőterület 

V10. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> Kir Különleges idegenforgalmi terület 

V11. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület > Kir Különleges idegenforgalmi terület 
V12. Vt Településközpont vegyes terület > V Vízfelület vízgazdálkodási terület 
V13. Kir Különleges idegenforgalmi terület > V Vízfelület vízgazdálkodási terület 
V14. KÖu-1 Közlekedési terület > V Vízfelület vízgazdálkodási terület 

V15. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> V Vízfelület vízgazdálkodási terület 

V16. Zkp Zöldterület > V Vízfelület vízgazdálkodási terület 

V17. Ev 
Védelmi rendeltetésű erdőterület 
(erdő művelési ág) 

> V Vízfelület vízgazdálkodási terület 

V18. Vt Településközpont vegyes terület > Ve Egyéb vízgazdálkodási terület 
V19. Kir Különleges idegenforgalmi terület > Ve Egyéb vízgazdálkodási terület 
V20. V Vízfelület vízgazdálkodási terület > Ve Egyéb vízgazdálkodási terület 
V21. KÖu-1 Közlekedési terület > Ve Egyéb vízgazdálkodási terület 

V22. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> Ve Egyéb vízgazdálkodási terület 

V23. Zkp Zöldterület > Ve Egyéb vízgazdálkodási terület 
V24. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület > Ve Egyéb vízgazdálkodási terület 

V25. Má 
Általános mezőgazdasági terület 
(szántó művelési ág) 

> Kb-Sp 
Különleges beépítésre nem szánt 
sportterület 

V26. Vt Településközpont vegyes terület > KÖu-1 Közlekedési terület 
V26/B Zkp Zöldterület > KÖu-1 Közlekedési terület 
V27. V Vízfelület vízgazdálkodási terület > KÖu-1 Közlekedési terület 
V28. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület > KÖu-1 Közlekedési terület 
V29. Mko Korlátozott használatú > KÖu-1 Közlekedési terület 

Hatályos területfelhasználás Tervezett területfelhasználás Változás 
száma jele megnevezése 

 
jele megnevezése 

mezőgazdasági terület 

V30. Vt Településközpont vegyes terület > KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

V31. Gip 
Jelentős mértékű zavaró hatású 
ipari terület 

> KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

V32. Kir Különleges idegenforgalmi terület > KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

V33. KÖu-1 Közlekedési terület > KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

V34. Zkp Zöldterület > KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

V35. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület > KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

V36. Vt Településközpont vegyes terület > Zkp Zöldterület 
V37. KÖu-1 Közlekedési terület > Zkp Zöldterület 

V38. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> Zkp Zöldterület 

V39. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület > Zkp Zöldterület 
V40. Vt Településközpont vegyes terület > Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 
V41. Kir Különleges idegenforgalmi terület > Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 
V42. V Vízfelület vízgazdálkodási terület > Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 
V43. KÖu-1 Közlekedési terület > Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V44. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 

> Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V45. Mko 
Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 
(rét művelési ág) 

> Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület 

V46. Vt Településközpont vegyes terület > Mko 
Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V47. Kir Különleges idegenforgalmi terület > Mko 
Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V48. V Vízfelület vízgazdálkodási terület > Mko 
Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V49. KÖu-2 
Nem szerkezeti jelentőségű 
közlekedési célú közterület 
(közút területhasználatba sorolt) 

> Mko 
Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V50. Ev Védelmi rendeltetésű erdőterület > Mko 
Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 

V51. Má 
Általános mezőgazdasági terület 
(szántó művelési ág) 

> Mko 
Korlátozott használatú 
mezőgazdasági terület 
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4. melléklet a 74/2014. (IX. 30.) önkormányzati határozathoz 
BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK SZÁMÍTÁSA 

Tát településrendezési tervének módosítása beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt területté történő 
kijelölésével jár együtt, így – az Étv. 8. § (2) b) pontja alapján – a biológiai aktivitásérték számítása 
szükségszerű. 

A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 1/A. § szerint a 
biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell igazolni. 

A település hatályos településrendezési tervén szereplő közigazgatási területén a biológiai aktivitásérték 
számítása során a változtatás előtti biológiai aktivitásérték megállapításához az ÖTM rendelet 3. § b) 
bekezdése szerint a hatályos településszerkezeti terv területfelhasználási egység besorolásai lettek 
alkalmazva. Tát kibővült közigazgatási területén az ÖTM rendelet 3. § a) pontja szerint az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett művelési ágak szerinti terület-felhasználások lettek figyelembe véve. 

 

Rövidítések magyarázata: 

BAÉ  Biológiai aktivitásérték 

BM Biológiai aktivitásérték mutató (pont/hektár) 

AZ EGYES MÓDOSÍTÁSOKHOZ TARTOZÓ BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK  
SZÁMÍTÁSOK  

M 01. Kerékpárút a Depónál 

A módosítás területfelhasználás módosítással nem járt. 

M 02. Római úti lakóterület 

Változtatás előtti BAÉ Változtatás utáni BAÉ 
Terület- Terület Terület- Terület 

felhasználás 

BM 

(ha) 

BAÉ 

felhasználás 

BM 

(ha) 

BAÉ 

BAÉ 
különbség 

KÖu-2 0,6 0,6452 0,3871 Lke 2,7 0,6452 1,7420  

Összesen   0,6452 0,3871   0,6452 1,7420 1,3549  

M 03. Mogyorósbányai út 

Változtatás előtti BAÉ Változtatás utáni BAÉ 

Terület- 
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ Terület- 
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ 

BAÉ 
különbség 

Vt 0,5 0,1385 0,06925 Lke 2,7 0,0059 0,01593 

KÖu-1 0,5 0,1552 0,0776 Vt 0,5 0,0843 0,04215 

        KÖu-1 0,5 0,0174 0,0087 

        Zkp 6 0,1861 1,1166  

Összesen   0,2937 0,1468     0,2937 1,1833 1,0365 

M 04. Iparterület  

Változtatás előtti BAÉ Változtatás utáni BAÉ 
Terület- Terület Terület- Terület 
felhasználás 

BM 
(ha) 

BAÉ 
felhasználás 

BM 
(ha) 

BAÉ 

BAÉ 
különbség 

Gip 0,4 0,9056 0,3622 Gip 0,4 0,4568 0,1827 

KÖu-2 0,6 0,4568 0,2741 KÖu-2 0,6 0,9056 0,5434   

Összesen   1,3624 0,6363     1,3624 0,7261 0,0898 

M 05. Únyi patak 

A módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével nem járt. 

M 06. Kerékpáros csomópont 

A módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével nem járt. 

M 07. Magtár – M 08. Játszótér 

Változtatás előtti BAÉ Változtatás utáni BAÉ 
Terület-
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ Terület-
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ 
BAÉ 

különbség 

Vt 0,5 0,1648 0,0824 Lke 2,7 0,0051 0,0138 
Kir 1,5 0,0370 0,0556 Vt 0,5 0,4464 0,2232 
KÖu-2 0,6 0,3996 0,2397 KÖu-2 0,6 0,2258 0,1355 
Zkp 6 0,1299 0,7794 Zkp 6 0,054 0,3240   

Összesen   0,7314 1,1571     0,7313 0,6965 -0,4607 

M 09. Westel torony 

Változtatás előtti BAÉ Változtatás utáni BAÉ 
Terület- Terület Terület- Terület 
felhasználás 

BM 
(ha) 

BAÉ 
felhasználás 

BM 
(ha) 

BAÉ 
BAÉ 

különbség 

KÖu-2 0,6 0,0904 0,05424 Vt 0,5 0,0904 0,0452   
Összesen   0,0904 0,0542     0,0904 0,0452 -0,0090 

M 10. Esztergomi határ 

M 10.a Horgásztó. 

M 10.b Mezőgazdasági terület 

M 10.c Felső-sziget Keleti szigetcsúcs 

A módosítások beépítésre szánt terület kijelölésével nem jártak. 
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M 11. Bau-Mix Szerelvénybolt 

Változtatás előtti BAÉ Változtatás utáni BAÉ 
Terület-
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ Terület-
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ 
BAÉ 

különbség 

Ev 9 0,2902 2,6118 Vt 0,5 0,2902 0,1451   
Összesen   0,2902 2,6118     0,2902 0,1451 -2,4667 

M 12. Bécsi úti csomópont 

A módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével nem járt. 

M 13. Falu alja 

Változtatás előtti BAÉ Változtatás utáni BAÉ 
Terület-
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ Terület-
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ 
BAÉ 

különbség 

Kir 1,5 0,4354 0,6531 Kir 1,5 0,4207 0,6311 
KÖu-2 0,6 0,3882 0,2329 KÖu-2 0,6 0,3603 0,2162 
Ev 9 0,0325 0,2925 Ev 9 0,0751 0,6759   

Összesen   0,8561 1,1785     0,8561 1,5231 0,3446 

M 14. Temető bővítése 

A módosítás területfelhasználás módosítással nem járt. 

M 15. Hangya-ABC 

A módosítás új beépítésre szánt terület kijelölésével nem járt. 

M 16. Árpád utca folytatása 

Változtatás előtti BAÉ Változtatás utáni BAÉ 
Terület-
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ Terület-
felhasználás 

BM Terület 
(ha) 

BAÉ 
BAÉ 

különbség 

KÖu-2 0,6 0,2677 0,16062 Lke 2,7 0,2158 0,58266 
      0 Ev 9 0,0519 0,4671   

Összesen   0,2677 0,1606     0,2677 1,0498 0,8891 

M 17. HÉSZ módosítás 

A módosítás területfelhasználás módosítással nem járt. 

M 18. Digitális feldolgozásból adódó disszonanciák javítása, korrigálása 

A módosítás területfelhasználás módosítással nem járt. 

M 19. Kerékpáros hálózat fejlesztése Bajna-felé 

A módosítás területfelhasználás módosítással nem járt. 

M 20. Ikerházas szabályozás módosítása 

A módosítás területfelhasználás módosítással nem járt. 

M 21. Szennyvíztisztító elhelyezésének jelölése a DEPÓ területén 

A módosítás területfelhasználás módosítással nem járt. 

A BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK VÁLTOZÁSOK ÖSSZEGZÉSE  

 

Módosítások 
Változtatás előtti 

BAÉ 
Változtatás utáni 

BAÉ 
BAÉ 

különbség 
M 02. Római úti lakóterület 0,3871 1,7420 1,3549 
M 03. Mogyorósbányai út 0,1468 1,1833 1,0365 
M 04. Iparterület 0,6363 0,7261 0,0898 
M 07. Magtár – M 08. Játszótér 1,1571 0,6965 -0,4606 
M 09. Westel torony 0,0542 0,0452 -0,0090 
M 11. Bau-Mix Szerelvénybolt 2,6118 0,1451 -2,4667 
M 13. Falu alja 1,1785 1,5231 0,3446 
M 16. Árpád utca folytatása 0,1606 1,0498 0,8892 
Összesen 6,3324 7,1111 0,7787 

 

A módosítások összesen 0,7787 biológiai aktivitásérték pont növekedést eredményeznek, a település 
biológiai aktivitásértéke így a változtatás előtti értékhez képest nem csökken, a terv az Étv. vonatkozó 
előírásának megfelel.  



 

 

 

 

SZABÁLYOZÁSI TERV és 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
16/2014. (XI. 25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL ELFOGADVA 
 



I

Tát Város Önkormányzat Képvise|ő-testületének
|6120|4, XI.25.) önkormányzati rendelete

Tát Nagyközség Helyi Epítési Szabá|yzatának, va|amint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáró| szó|ó |7 /2004. (xII. l4.) Kt. sz. rendeletének módosításáról

Tát varos Önkormiínyzat Képviseló.testül ete az épített kömyezet alakításríról és
védelméról sz,ő|ó |997. évi LXXVIII. törvény 62. $ (6) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában'
Magyarország helyi önkormanyzatairól szo|ó 2011' évi CLXXXIX. törvény 13. $ (1)
bekezdés 1 . pontjában és az épiÍeÍIkömyezet alakításaról és védelméról sz,ő|ó 1997 . évi
LXXVIII. törvény 13. $ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljrírva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej lesztési stratógiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38. $ szakaszában biztosított
véleményezési jogkörében eljaró Fejér Megyei Kormrínyhivatal Epítésügyi és
Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítész, Eszak-Dunantúli Kömyezetvédelmi'
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, Duna.Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság,
Nemzeti Kömyezetügyi Intézet Eszak-Dunantúli Kirendeltsége, országos Vízügyi
Főigazgatóság, Komárom.Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Komárom-Esztergom Megyei Kormiínyhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
Nemzeti Közlekedési Hatóság, Utügyi. Vasúti és Hajózási Hivatal' Nemzeti
Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal, Komiírom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Közlekedési Felügyelősége Utügyi osztály, Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ, KomríLrom-Esztergom Megyei
Kormrínyhivatal Esztergomi Járási Hivatala Járási Epítésügyi és trökségvédelmi
Hivatala' Komarom.Esztergom Megyei Kormányhivatal Földhivatala, Pest Megyei
Kormiínyhivatal Erdészeti lgazgatősága, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Növény. és Talajvédelmi Igazgatósága, Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal,
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitanyság, Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Budapesti Bányakapitritryság' Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala'
Komárom.Esaergom Megyei tnkormanyzat. Esztergom Varos Önkorményzata.
Mogyorósbánya Község Önkorm ányzata, Nyergesújfalu Város Önkormányzata, Tokod
Nagyközség Önkormányzata, valamint Partnerségi Egyeztetési Szabá|yzat szerinti
résztvevők véleményének kikérésével _ a következőket rendeli el:

1.$ (1)Tát Nagyközség Helyi Építési Szabályzatának. valamint Szabályozási Tervének
jóváhagyásáról szó|ő 1712004. (xI. 14.) Kt. sz. rendelet (továbbiakban: R.) 7. $ (4)
bekezdésének a Vt- 1.Sze/40/7 '511500 építési övezetre vonatkozó táb|éuaÍrésze
helyébe a következő táb|Ínatrész |ép:

Vtl -Sze/40i7.5/ 1500
szabadon álló

max. 40
max .7 ,5
min. 1500
min .25
min .30
teljes
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(2) Az R. 7.$ (4) bekezdése a következő táblríaatrésszel egészül ki:

Epítesi övezet ie|e vt4-z/50t5.5tBs000
Beépítési mód ártsorú
Beépítettség (%) max .50
Építménvmagasság (m) max.5 ,5
Telekterület (m2) min. 85000
Telekszélessés (m) min .20
ZöldfelüIet (%) min .20
Közművesítettség telies
B = beéoíthető min. telekterület',

(3) A R. 9.$ (6) bekezdése a következó táblrizatrésszel egészül ki:

Építési övezet iele Cio4-Oel4011 .511500
Beépítési mód oldalhatáron álló
Beépítettség (%) max. 40
Építménymagasság (m) max. 7,5
Telekterü|et (m2) min. 1500
TeIekszélesség (m) min .30
Zöldfe|ület (%) min .25
Közművesítettsés telies

2.$ (1) Az R' 1 l.$ szakasza a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

''(7) Közművek elhelyezésére szolgáló terület b{írmely építési övezetben kialakítható a
telek minimális méretére vonatkozó korlátozás nélkül.''

(2) Az R' 19'$-a helyébe a következ<í rendelkezés lép:

''Eryéb rendeltetésű területek

''19.s(1) Vízfelület vízgazdálkodási területbe tartoznak az á||andó vízfelülettel
rendelkező vízgazdálkodással összefiiggő területek.

(2) Egyéb vízgazdálkodási területbe tartoznak az állandó vízfelülettel nem
rendelkező vízgazdálkodással összefiiggő területek.

(3) Vízgazdálkodási területen a vlzkáLÍe|héLÍitási, vízgazdálkodási építmények,
létesítmények' helyezhetők el. Kivételes esetben elhelyezhetők olyan, a
vízfelületek rekreációs funkciójával, továbbá természetvédelmi bemutatással
ismeretterjesztéssel kapcsolatos építmények is, amelyek nem minősülnek
épületnek, továbbá a területek eredeti rendeltetését nem zavarjiík.
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(4) Yizgazdá|kodási övezetben horgásztanyák, bódék, stégek nem helyezhetők
el."

(3) A R. a következő I9lA. $-al egészül ki:

o'Kü|iinleges beépítésre nem szánt terü|et

19lA. $ (1) A különleges beépítésre nem színt teriilet sajátos használata szerint lehet:
- sport (Kb-Sp)

(2) A különleges beépítésre nem sziínt sport teriileten sportolási,
vízgazdá|kodási és vendéglátó létesítmények helyezhetők.

(3) A kiilönleges beépítésre nem szánt területen épületetek legfeljebb 2%.os
beépítettséggel helyezhetók el.''

(4) A R. 24. $ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép.

,,(I) Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából figyelembe veendők a zaj és
rezgésterhelési hatrírértékek.''

(5) A R' 28.$ szakasza a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

,,(3)Az országos jelentőségű tájképvédelmi terület övezetében új épület, építmény
elhelyezése az a|ábbiak szerint tcirténhet:

a) tájba illesztve,
b) a történeti tá1szerkezet, a tájképi adottságok és egyedi tájértékek

megőrzésével,
c) a tájkaraktel erősítésével,
d) a helyi építészeti hagyományok figyelembevételével, valamint
e) külön jogszabályban részletezett látványterwel igazoltan.''

(6) A R. 29.$ szakasza a következó (6)-(7) bekezdésekkel egészül ki:

''(6) A beültetési kötelezettségű terúleten épület nem helyezhető el.

(7) A beültetési kötelezettségű terület minimum 85%-os zöldfelületi fedettséggel kell
kialakítani/tartani.''

(7) A R. a következő 29lA. $.al egészül ki:

''29lA.$ (1) A beültetési kötelezettség típusai:
a) haromszintű beültetési kötelezettség,
b) egyszintű beültetési kötelezettség,



c) eÍedeti vegetáció megtartandó.

(2) Háromszintú beültetési kötelezettség esetén a minimális növénytelepítéS
mértéke: egyszintű növényzet, 40 db cserje/l5O m2 és 1 db nagy
lombkoronáiú fall 50 m2.

(3) Egyszintű beültetési kötelezettség esetén a szükséges növényelepítés
mértéke az egyszintű növényzetre terjed ki. A területen a régészeti értékek
védelme érdekében a próbafeltarásokat megelőzően mély gyökérzetű
növényzet nem telepíthetó.

(4) Az eredeti vegetáció meglartásara kijelölt területen a kialakult vegetáció
bolygatás mentes megőrzése sziikséges.''

3. s (1) A R. 1. $ (1) bekezdésében a,,nagyközség'' szövegrész helyébe a,,viíros', szöveg lép.

(2) A R. 3.$ (3) bekezdésében az ,,- egyéb terület (vízgazdálkodással összeff.iggő)''
szóvegrész helyébe az alábbi szövegrész lép:
,,- vizgazdá|kodási terület: vízfeli|et vizgazdálkodási terület'

egy éb v izgazdá|kodási terület,
- ktilönleges teriilet: sport'''

(3) A R. 7. $ (1) bekezdésében a,,nagyközség'' szövegrész helyébe a,,varos'' szöveg lép.

(4) A R. 9' $ (1) bekezdésében a,'(Gk)'' szövegrész helyre a,,(Gksz)'' szövegrész lép.

(5) A R. 9. $ (4) bekezdés táb|ázatában, a ,,Gk|-SZe/4O/6,0i3000'' szövegrész helyre a
,,Gksz| -SZel 4ol 6,0/3000'' szövegrész lép.

(6) A R. 9. $ (4) bekezdés táb|Ínatában a ,,Gk2-0e/50/5'5ll400'' szövegrész helyre a
',Gksz2-0e/50/5,5/ l 400'' szövegrész lép.

(7) A R. 12. $ (1) bekezdésében a ',(elölés nélkül)'' szövegrész helyre a,,(Ktul' KÖú)''
szövegrész lép.

(8) A R' l2. s (l ) bekezdésében a..(Va).' szövegrész helyre a ..(Ktk).' szövegrész lép.

(9) A R. 13. $ (1) bekezdésében a.(Kp)'' szövegrész helyre a,,(Zkp)" szövegrész lép'

4,$ (1) A R. 15. $ (1) a) pontjában az,,(M),, szövegrész helyre az ''(Má),' szövegrész lép.

(2) A R. 15. $ (1) c) pontjában az ',(M.ke)'' szövegrész helyre az ''(Mk)'' szövegrész lép.

(3) A R. 16. $ (1) bekezdésében az ',(M)'' szövegrészhe|yre az ',(Má)'' szövegrész lép.

(4) A R. 17. $ szakasz címében az,,(M.ke)'' szövegrész helyre az,,(Mk)'' szövegrész lép.

(5) A R. 19. $ szakasz címében az ,,Egyéb rendeltetésti', szövegrész helyre a
,,\ izgazdá|ko dási'' szövegré sz lép.

(6) A R. 23. $ szakasz címében az ,,(a levegő védelmével kapcsolatos egyes
szabályokól)'' szövegrész helyre a ,'a levegő védelmével kapcsolatos egyes
szabáyokban'' szövegrész lép.

(7) A R. Mellékletének címében a,,nagyközség'' szövegrész helyébe a ',vátos'' szöveg lép'



(8) A R. országos múemléki védelem alatt álló objektumok című fliggelékében a ,'Fő''
szövegrész helyébe a ,,Csokonai Vitéz Mihály'' szöveg lép.

5. $ (1) Hatályát yeszti az R. bevezet<i részében a ,,a VÁTI KHT által 2o88/2oo0.
törzsszámon készített dokumentácíó alapján a rendelet mellékleteként'' szövegrész.

(2) Hatá|yii vesái az R. 2. $ (5) bekezdésében a ,'(részletes)'' szövegrész.

(3) Hatályukat vesztik az R. 2. $ (6) bekezdésében aZ ,,- irrírryadó (altematív)
szabá|yozási vonalak,'', a ',- kiszolgáló utak,'', valamint a ,,- közlekedéshez kapcsolódó
egyéb jelek (paÍkoló),'' szövegrészek.

(4) Hatályát vesúi az R. 22. $ (2) bekezdésében a ''(3/1984 II' 07. ovH rendelkezés)''
szövegrész.

(5) Hatályát veszÍi az R. 22. $ (3) bekezdésében a ,'(411984. II. 07. oVH rendelkezés)''
szövegrész.

(6) Hatályát veszÍi az R. 22. $ (4) bekezdésében a ',(2012001.II. 14. sz. Korm. rendelet
szerint)'' szövegrész.

6.$. (1) Hatályát yesúi az R' 23. $ (1) bekezdésében a ,,a 1412001 (V.9) KÖM-EÜM.FVM
rendelet szerint'' szövegrész.

(2) Hará|yát veszti az R. 23. $ (1) bekezdésében a ,,2112201.(I.14.) Korm. rendeletben''
szövegrész.

(3) Hatályát veszti az R' 23. s (3) bekezdésében a ,,a 24/1992. (I.28.) Korm. r. alapjrfur''
szövegrész.

(4)Hatályát veszti az R. 25. s (1) bekezdésében a ,,a 1612002. (IV.10.) EüM r. alapjrín,'
szövegrész.

(s)Hatályát veszti az R. 27. $ (4) bekezdésében a ,,(12311991 . VII. 18. Korm' rendelet)''
szö'vegrész.

(6)Hatályát veszl.i az R.2. $ (7) bekezdése, 14. $ (1) bekezdése, 16' $ (3) bekezdése,
17. $ (3) bekezdése,20. $ (4) és (7) bekezdése' 30. $ (2)-(8) bekezdése.

7'$ (1) A R. Szabályozási Tervlapjai helyébe a rendelet 1lA.\/D. mellékletei lépnek.

(2) A R. Ftiggeléke a rendelet 1. fiiggelékével egészül ki:

8. $ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követó 30. napon lép hatályba, és a hatályba lépését
követő napon hatá|yát veszti.

(2) E rendelet előírasait a hatályba lépését követően indult építési hatósági ügyekben kell
alkalmami.

í:Z
Turi Lajos

polgiirmester
dr. Varga Katalin

jegyző
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1/a. melléklet a 16/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez 

TÁT VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE - JELMAGYARÁZAT 
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1/b. melléklet a 16/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez 

TÁT VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE - SZELVÉNYHÁLÓ 
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1/c. melléklet a 16/2014. (XI. 25.)önkormányzati rendelethez 

TÁT VÁROS BELTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE 
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1/d. melléklet a 16/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez 

TÁT VÁROS KÜLTERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE 
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1. függelék a 16/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez 
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

 
2. Függelék 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek 

Törzsszám Hrsz. Megnevezés 

2442 
092/2, 089/5, 089/2, 092/1, 090, 089/6, 
089/3, 089/7, 091/2, 091/1, 03/6 

Papírgyári-földek 

2620 077/13, 073/3, 077/47, 077/52, 077/48 
Alsó-Körtvélyesi-
dűlő I. 

2621 077/47, 076, 079, 086/4, 080/42, 078/2 
Alsó-Körtvélyesi-
dűlő II. 

2622 077/4 Sportpálya 

2623 

37, 53, 52, 51, 50, 42/2, 44, 43, 63, 60/2, 
62, 60/1, 56, 55, 49, 45, 1084, 1037, 1016, 
994, 995/2, 995/3, 991/1, 988, 998, 999, 
1005/2, 1010, 1005/1, 1004, 1011/1, 1015, 
1020, 54, 69, 987, 991/2, 995/1, 39, 41, 40, 
48, 47, 46, 36, 38, 986, 978, 983, 976, 
973/1, 972, 973/2, 971/1, 974/1, 57/1, 57/2, 
58, 982/2, 59, 61/2, 33, 29, 34, 30, 31, 35, 
1024, 1025, 27, 28, 1029 

Általános iskola 

2624 015/17 Gyilok-földek 

2625 
1402, 1403, 1404, 1398, 1363, 1401, 1368, 
1361, 1366, 1367, 1365, 1392, 1391, 1364, 
1394, 1393, 1396, 1395, 1390 

Újtelep - Béke tér 

2626 

2636, 2647/8, 2647/6, 2647/2, 2647/1, 
2651, 2642, 2644, 2646, 2652, 2653, 
2654/7, 2656, 2655, 2654/3, 051/1, 3044, 
2654/1, 2645, 2654/6, 2654/5, 2654/2, 

Kertváros 

Törzsszám Hrsz. Megnevezés 

2654/4, 2657 

2627 
0448, 0442/3, 0442/4, 0442/2, 0442/1, 
0446, 0445, 0447/10, 0447/9, 072/3, 072/4, 
1788/8, 1788/9 

Római út 

2657 
031/3, 026, 020/1, 020/2, 031/4, 031/6, 
024/1, 068, 066/16, 069/2, 069/1, 066/5, 
067, 065/3, 031/8, 031/9 

Római út 

60992  Felsőkörtvélyesi-dűlő 

73379 

2171/2, 2175/3, 2156/2, 024/2, 2157/2, 
024/3, 2133/3, 023, 2151/6, 022/1, 024/16, 
2152/2, 024/17, 2148/2, 025, 2151/3, 026, 
2147/2, 024/12, 2143/2, 027, 2142/2, 
024/11, 2143/1, 024/7, 2138/2, 024/6, 
2139/2, 024/5, 2133/4, 024/10, 051/1, 2134, 
024/9, 2132, 024/8, 2121/4, 024/1, 024/13, 
2121/3, 024/14, 2123/2, 024/15, 2125/2, 
014, 2127/3, 2117/2, 2119/2, 3013, 2116/3, 
3023, 2128/3, 2128/4, 2160/4, 2161/3, 
2175/4, 2170/2, 3038, 3028, 3029, 3045/13, 
3042, 3045/10, 3043, 3045/11, 3045/1, 
3045/12, 3025, 3024, 3045/3, 3045/4, 3001, 
3005, 340/157, 2180/2, 2179/3, 3004, 3003, 
3002, 020, 3031, 3030, 3022, 06, 062/3, 
065/2, 065/3, 066/1, 066/2, 2543, 3032, 
2176/2, 2169/2, 2168/2, 034, 3041, 3045/9, 
3021, 3045/8, 3020, 3045/7, 2151/4, 
3045/6, 2151/5, 3045/5, 2165/2, 2163/2, 
032, 2164/2, 033, 2158/2, 2160/6, 028/2 

Kertváros, Római út 

77153 054/13, 054/14, 054/15, 055 
Malom-dűlő, Római 
út 



 

 

  15. 

EGYBEDOLGOZOTT  TELEPÜLÉSSZERKEZETI  TERV 
TÁT VÁROS EGYBEDOLGOZOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE M = 1:20000 
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TERVIRATOK  
TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS 
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PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI SZABÁLYZAT  









 

 

  17. 

MEGÁLLAPODÁS TERÜLETRÉSZEK CSERÉJÉR ŐL ESZTERGOM ÉS TÁT VÁROS KÖZÖTT  



t ) . , . . ,  t L l a l ' L / i - te

Tétényi

M€gáuapodás terü|.lrész€k.scréjében

LltEjótt .8yf.tól Ent.rgom YltM Trkod!D'*l. (2500 Bí.€o8L sl.h.nyi €r l')
k.pvigta.b4 Tét.oyi Év! polgám6t.r' nÁsfclól T{t NrB/kód.c oúko@.!Jat' (2534
Tá! Ko$uth L. u' 15 ') képviseletéb.n sun* Lajos polgám€íer - tözött e a]ulliÍ napoí és

6,

5_

2.

3.

I .

Esáérgoó, 20l0. íorcmbcÍ |0'

l. tcílct kiúutátás és térkép
2. Eszl.rrom v{rcs t'kom!íyab Képüseló.l.stület.rck 548/2008. (vll.7')

szt.ryomi öh' g bÁtábal3
3. Bsa..son v&os oúomá!'zta Kélvis.ló.t€stdété!.k 8802008. oíl1l')

csá..8omi óh' haúmal!
a. E!áa8om vÁEs Tíkofuánr"ata Képvisel&(€ml.té.et 962009. 0r.l9.) *áa3omi

óh. szdmú hll!fuala
5. Tát NagykóBég tnkoúá'yatá KépvircIó'teslül.tének 722008. (D(]0') Kl' sz4nú

Eszt.lgon v.es Tnkomá4rzu{nak KéPvis.tótc'tütctc .s T4t Nag}kóség
onlomún'zúMt Képvi5.lót.st{ld. a jelen n.gÁlblodÁl 1' slnú melléklclc
s4Íinti !'kép és teÍolel kimulat,ás á]ápjá& e8}tá!sa] hatdrcs' kilterüleli íeD ]akott
t.rí|.d*k lró16óíó5 átcgtolfu ábú illapodotl m.&

Esí.lgoD vÁms ÖnkomÁqul4raj( Képüscló46alLt a 880,2008' ()ol'll')
cszt.lgoni öh. slmú és 96,2009. (II'l9') esácrgoni öh' sánú batÁrcatokbl
hódositott 54812008' (VII'7J sá.lgomi ób' !z hltáloalÁbÚ dönlést ho&í a
Iói!.zg.r&i GÍoráéh.z bíozó l' 5a r.ll.tl.tb.n s4Épló iíeadÚoloú} TÁl
Nlglkr^ég oúomá.'zra úszéÉ lönénó álad&á'ól.

Tát NagyldBés ÖnkTmdn'ztá's} Képü5elóa.stú]et. a ?2/2008' (Ix']o') Kt'
'2ánú b'l'rczúban dóÍt.st hoett & l. g ftllékldbctr s&Epló in$deollal
Egl.rgom v&os tllomÁr}ze !&z.E (órlé0ó d@d4s&ót'

Az álcgtolás 'dópontja j.l.n skzódés alÁr.ásá'!k napja azd, hogy a n.8Á]laportást
! l.ílre1szrclsi éljÁí.ó| 9óló |99. éü '<Ll. tóFl'Iy 6' 0.. éfu|nébcn f.| t.l|
tdd.sztmi @ ill.t.k6 EiíisztcEeL

FcI.k n.8állapodnák abblo' hogy 3 te'i!€tek áladásála!.áwételéncl va]mmyi
lól1s!8é1 crymf,! kózólt .gy.dó d'!yb.r úslü.

F.l.t Degáll6Podna} abbe is' hogy u €ljárÁs $í! folymalog eE}dttDúkÓdlek a
s2obéges doklbenlációk clkészllésóbcn Eg/.lémel a vo.atkozó jo8sabá]yok
.lóIdsaiE' B.Iyek a 4. pontbe .blll.tt tórvény' 3 helyi ón}omá!'ztok'ól sóló
1990..vi Lxv. lóNé!y' valmií. fóld'néÍ{si & lét*épé'.ri rc!ékrys.gnö| 9óló
l996. &i L)ofl,l. töryény véetbajú.á!ól szóló l611997. (IIl.5') !M rcndcl.t'
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E-sáergom váÍos
oíkormányzstá

J.A2ókö!wi üivoltt

Esá.lgom várcs oÍkomÁny%l! Képvi5.l&te$ül€1én.k
2008'júiB 7€i olés j.pzótóíyvébó|

!2.I!p!E!O-pes!

Dönt6 a Tát Nas,köAég onkomÁryztávB] tö'ténó tölcsönl's t.lilet.átcgtolálról

5482008. ívu.7.l drt.rEoDi ób.

I. Esásgom válos onkomáry%lálok Képvkdó.testulere úgy dón! hogy Tár Na8ykó^ég
o.tomá!'ztírzl s II- pontba! kóÍÍ!Ií, csDÁsd bÁrárcs, í.n lakott teíjl.higik kölcsóúös
álcsalolísáJól n.gálllpodik'

tr' A E.8állo!odá! értclnéb€n Esá..8oh vÁrcs t'Lom'r}aú''k K.pvislüt.stú|cc a
Eszt.rgon várcs ló'8@8ál!!i t.rillctéhez laíozó' kílt.rú.lcteí f.kvó' ! hal&o4ti iavslat
Ecllcu.léh.n i.l2!n b.l''aj' s'nokÁt msóe fo8laló l.Íül.Ú.sá mel'í.L a
telep0lé9.'k.rcti &í sainú &lh4aálási módjs .gyéb bdcll.tésü .ldó, oeógazd&ígi
ált.lÁros tc.ul.i' i]l.tóleg mezógazd6ági kodátozon t.dlht . Tát N.rykó^é8 tnkomá'yatÁnÁk
átádj', és u$ea}kor á TÁt Nás/kó^ég Tn}omáryanln.k kT'gugalá.i idütcr.hz r$toó,
krlt.í elcn fckvó, a 087]. ról ! 0E7l39.i8 le.j.dó het}Ejzi szlEú i!8atlfuok't ru8ÁhÚ foglaló
le.ül.Ésá Átvffii'

Il1. Esíelgon válos oíJ.omáí}%lá!at Képviscló.t.stÍjletc fe&én r j.gyzó! holy a tertllet.
átcglolfu in8!da..ilvá.t..ú.i béjcg,zlséhez sá&sé8.s dohmeÍnnolQ! i|letóleg a f.l.t közótt
é t.rül.trÉszt Á]tad45ára.Átvét.lér. irán'lló n.gÁllapod{í készJt.e el . aal, hosy á kólls.g.ket a
felek eae4, tla egyc.]ó .rÁlybd viselit -' & jóvá!!8yás l.ij€sse á vó'osf.jl.íáési
Bizotlsfu' valúint a Pélzú8'i Ell.nóÉó és Tulajdonosi BiatB.g clé.

lel.lós: D. M@si oyó4yje$zó
tlatálidó| 2008. *ptenbq ]0.

\rilu-

,/'-.-: "*X
íffii

b}
K"

a PÚbtrór',, 2'0 | Efr8om' súh.nyi ÉJ |'
E't'gda v.rB Po|úÉótri ll|vrbl!

cL:(])'4).000 hr|(]]]Í2499
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Esáergom város
Tnkormányzata

Jceokölwi kivon't

Esacrg@ vÍM tn}odáryzt! Képvi*ló.t.5tülct'.n.k
2008' dc@mbd l l..i Íl]és. jcg}zókódyvébóL

26. NrDiÍendi oo.t:

A ''KöágugátÁsi bnn.t.k 6tr:j. Esa.tgon é3 Tát kózótt'tárgÉ 548,2008.(vII.7') BaaBomi
ón. h ltozt ródoshís.

3302008' rxli' l1') 6zt.Eobi öb.

Esa.rgoB várcs t.komÁI}ziának Képüselór.itúlet. ú!' dönt' ho9' a 'JGzig&galísi t.dletek
cseéjc Esztergom és Tát közdt!'t&gÍl 548,2008. (!III. 7') *ztügoni ób' baláloat e alábbidtía}

1' Á batÁrc4l n.lléuetét képaó, Tát NagyközséEnek átadÚdó helynj' 9ánoklt magábe fogla.
lT t.íjleirészekcr ncgj€lóló t'.!képi mc!éklet hclyébe a,jcl.n halálozat l ' sz' n.lléklétét ké9é2ó . á
r.ry.z.tr köá8az8!úd hát!'t tet.lía2ó té*épi h.liékl.t l.p.

2' A húóEzl II' ponljálsl bclyébc u .lóbbi szóvc8 lép;

'JI' A negálapodál éíclrnébo Esá.r8om vÁres odomán}zrfu.l Képvi&ló.te$ulete u E9.
brgon váes tö'BurÁlÁsi t.djlet.h.z tattozó' ldllt..ll€t€n fekvó' a haiÁrcat 2. g E.llék]cldb€n
jelzcrt h.l'tajzi számokalhs8ábm fo8laló rer{].l.é!zt. D.lynek a Elauéss&rk.zcti teí seriíii
feln6áÁlá5i módja cgyéb r.ldeluésu.!dó' m.zóged4ági ált'lános l.rüIcl ill.tóleg ú.zógazda.
sági korlároafi r.dlet . Tát NsgykóTég o (omá!'ztj!a.I( Áradja, ug'a.'l*or l Tár Ná8ykó6é3
Tnko@á!'zlársl közigíEga!ísi tcÍü|ctéh€z taíoó, kült.írl.tr fekvó, 086/l' a 0862 késóbbiek.
ben n.drátáÍozolt t.nlctrnéíék& valmint a 087^.tól a 087/39'ig t.'j.dó hd}sjzi szjúú ingatla.
nolat fragábe íoglá]ó r€rul.h:sá átv.szi',,

3 ' A haúrcat módosílísokt.l Íeú érimen és4i váltoatls bídoml b'láyb& beadn.}.

Felelós: Me$y.s Tmá5 polgáméle.

Mcl sioyö

Eí.rlon vrrc' Po|3ílEBkr| HIy'b|.
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Esztergom váÍos
líkormányzata

Jc4zókö.s.i kivoí.r

Esá.lgom város tn}o@ályzta KépYis.ló.tésülíéuet
2009' fcbruá! ] 9.ei ülése j egyzókóí y!ébó l

32. Nrpi..ndl ponr

A ''Közi!48a!isi l.ílldek .$Iéj. Esá.lgoh .9 Tát közóí . tágÉ 8802008' (xll' ] l ') esztcÍeotr
óh' naú.oat l 9]áhú n.llékl.téb.k m&osi!ísa

9!4q094J-!!l-eslsse4!-!L

Esa.!go! város onlomán'a!ónak Képvis.lól.stiíele úgy dónl holy a .'K0zi8&galási lerület!
cse jc Esaogon és TÁt kózótt'lól8yú 880,2008' (x], 1l') *zrcl8oni öh' lra1áfua( i
alábbiEkla} mc gf.lclógn módosIlja:

I' A Mláloat n.llék]etét kép.ó' Tál N.&v*ó6é8nek áladadó h.lynj' szánokal mgáb.
fo8|a|ó t.rtllcl/9ekel n€8j.lÓló t.'kép' n.uéu.t h.lyébc a jclcr h'tálozat 2' rcllékletét képcó
a t.dc4í közicdgaÉsi hatÁí laídraá - érléPi n€llékl.l lép'

2. A hallircal módosirí$klal ncn érint.iÍ Észi ú]tozdb |''t'|omal batályba! nMdnak'

I.l.lós: M.r8yB TMás po]gámst.Í
H.láridó| uoÚal
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MÁsoL4I

Elzl.rton vt.o! Fol8á.ns..n Hfu |t|t
2501 Elz.rsoo, sl.h.nyir& l. ..1.:(r])54r-000A p"."n* qz
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Íát N a w k.'séq o. k o. né.yati

2531 íá| Rassuth LaiTs út 15,

KészüIt: Íát Nagyközség ahkomán'aati Képvisó]GtésIú16! 20a8 ,zepteftber 3eán
negta|ta|t lj]ésénQk ieg'zókTn'9ébó1'

7z2o0a. X.30.) KL szémú határc2at

1 Tét Nawközség onkonár'zaténak Képvisél&les!ülele úgy dönt, hogy
Eszlergon váM önkanán'za!ával a 2' pantban néghalározo|t, egynással

határcs, nan lakatt braleténéjk kölcsönös étcsatolásáról megál]apTdik,

2' A megállapodás ablnében Íál Nagyközség onkarnárÜzatának Képvise]d
tes!ület€ az EszteÍgon város közbazgatési terúletéhez Íadozó' kÍlfterÚ]eten Íekvó a

halárczati hvaslat nel|ék]etét képezó léÍképváz]atban körijlhatárolt helyraki
szánakal nagéba foglaló ÍeniletreszekeÍ melyeknek a telep,|ésszerkezeti teN
*enn Íelha*nálási nódja egyéb rendeÍetésa erdó' nezógazdasági általános
lefulel' illetóleg nezőgazc|asági ko|lábzoft tedle| ' álveyi' ugyanakkor a Tál

Na1,*ózség onkományzatéhak közigega|ási terü]etéhez tanozó' kúl|erüle|en fekJó
087/1.08?,ts9.ig teiedr helyrcki szánú ingatlanakat Eglergan város

t n ka m á n yátán a k á|adj a'

3' A Képvise]Glestn]e! íelkén a jeg'2ó!' hoqy a tedjlelétcsato]ás ingatlan.
nyilvántanási bejeg'zéséhez szükségés dakumerilunokal' iletó]eg a Íe]ek közö|t a
laú|a!ószek átadására.átvételér€ nényuk, neqállapodást készilg el azza]' how a

kó|!#gekeI a |elek eqynás köz! egyehlö aran',ban iselik'

Haénc!ó: azanha|
Felelós: szehes Lajos Po]gémesler

Défré dÍ varga Katalin jeg'2ó

Démé .lr. varga Katalin sk.
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  18. 

AZ ELŐZETES VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI  



































































 

 

  19. 

A KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTUMAI  





























Tóti Közös Önkormaayzeti Hivata|

1|l{l|HTá,*}
i lc t",,1

Tát Város Onkormányzata

Szenes Lajos
polgármester

Tát
Kossuth L. u. i5.
2534

Tárgy:

Iktatószám: UVHNH/ 417 / 12/2013'
Hiv. szám: 2.755/24/2013.
Ügyintéző: Var[-cergo
e-mail: varga.gergo@nkh.gov.hu
Telefon: +36 1 474-1712

2013 DEI Ü2

nat-;.?!.1-.1-!!..!:.1: i

lÚ|ügyi' vasÚti és Haiózási Hivata|

Tát Város településrendezési eszközeinek
módosításával kapcso1atos vélemény

4üililffiluuülil
Tisáelt Polgármester Úr!

Tát Város településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos megkeresésére, a Nem-
zeti Közlekedési Hatóság Utügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal részéről az a|ábbi vélemén1t
adom:

A Tát Varos településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos előzetes véleménye-
rnet az UVH,/L]H l41] 16/2013, számú, 2013. április 18-an kelt levelemben adtam meg.

A mellékletként megküldött, a vaTI Vrírosépítési Tanácsadó és Tervező Iroda Kft. által, ké-
szitett,,Tát Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása,' című dokumentációban ter-
vezeÍt vá|Ío^aÍás közlekedési szempontból megfelel, ezért a teryezeltkialakítással kapcsolat-
ban ki|ogást nem eme|ek'

A rendezési terv módosításiínak elfogadását támogatom'

Éttntett á||amigazgatási szervként előzetes szakági véleményemet a településfej lesztési kon-
cepcióról, az inÍegrá|t településfejlesztési stratégiráróI és a településrendezési eszközökől, va-
lamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 31412012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 38' $ (4) bekezdés a) pontja alapján, a rendelet 9' melléklet 9. pontja szerinti vélemé.
nyezési j ogkörömben adtam.

Budaoest. 2013. november 27.

Bíró József ,,'i': . 
,

elnökhelyettes /ri
útügyi, vasúti és hajózási hivatalveze{ó.:,

nevében és megbízásából: 
[.
\tr:.: 

-

l l
r L ' -

Szalai
osztá|

---íl'r

György
yvezero

UtÜgyi' VasÚti és Hajózási Hivata|
Ut és Híd|igyi Főosztá|y

1066 Budapest' Teréz krt' 62' . ,1387 Budapest 62., Pf.: 30. . te|efon: +361 4741759 . fax: +36 1 331 9917
www.nkh.hu



KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMANYHIVATAL 
KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELÖSÉGE 

ÜTÜGYI OSZTALY 

Ügyszam: KE/UT/NS/A/218/3/2013 
Ügyintézö: Szücs I lona 
Telefon: 34/513-110/136 

Szenes Lajos részére 
Tat varos polgarmestere 

Tat 
Kossuth u. 15. 
2534 

Tisztelt Polgarmester Ür! 

Tat varos településrendezési tervének módositasa ügyében küldött, 2013. 
oktober 7-én érkezett levelét köszönettel megkaptuk. 

Tat Varos településrendezési eszközeinek módositasahoz - a V A T I Varosépi-
tési Tanacsadó és Tervezö Iroda Kft. 2013. augusz tus 27-én kelt „Tat Varos 
településrendezési eszközeinek módositasa 2012 -2013 " megnevezésü terve 
alapjan - érintett allamigazgatasi szervként közlekedési szempontból az 
a labbi észrevételeket adjuk: • _ 

1) Az M 07 módositasnal az alatamasztó munkarészek C .1 . és CA. pontja 
eltérést mutat az üj üt helyrajzi szama tekintetében (015/5, illetve 5/15 
hrsz.) 

2) Az M 13 módositasnal tervezett feltaró üthalózatnak kiszabalyozott 6 m 
szélességü közüt területen a müszaki elöirasoknak megfelelö kétiranyü üt 
nem alakitható k i . 

3) Az M 16 módositasnal az A rpad u . folytatasa 10 m szabalyozasi széles-
séggel történik. A kialakithatósagot alatamasztó mintakeresztszelvény el-
tér a C .1 . illetve a C.4. munkarészben. 

Kérjük az elfogadasra került önkormanyzati rendeletet - helyi épitési sza-
balyzat és szabalyozasi tervlapok - sziveskedjenek részünkre megküldeni a 
településfejlesztési koncepcióról, az integralt településfejlesztési stratégiaról 
és a településrendezési eszközökröl, valamint egyes településrendezési saja-
tos jogintézményekröl szóló 314/2012 . (XI.8.) Ko r m . rendelet 37. § (6) bekez-
désében foglaltak szerint. 

Amenny iben a jelenleg megküldött an jag valtoztatas nélkül kerül elfogadas
ra, akkor azt nem szükséges üjból megküldeni, de kérem, hogy az elfogadas-

Targy: Tat varos településrendezési 
tervének módositasa 

Hiv. szam: 2755/22 

Cim: H-2800 Tatabanya, Tancsics M. u. 1/d. -Levé lc im: H-2801 Tatabanya, Pf.: 165 
Tel./fax: +36 34 513-122; 513-123; E-mail: ut-komarom(a)nkh.qov.hu 



ról szóló döntést és a HÉSZ szamat, keltét sziveskedjenek részünkre meg
küldeni. - . -

Ny i la tkozatunkat a 314/2012 . (XI.8.) Korm. rendelet 37. §-aban biztositott 
jogkörünkben adtuk . 

Tatabanya, 2013. oktober 14. 

Tisztelettel: 
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ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZOK AZ ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ, A SZAKHATÓSÁGOK , VALAMINT A PARTNEREK VÉLEMÉNYEIRE  
 

VÁLASZOK AZ ÁLLAMI F ŐÉPÍTÉSZ VÉLEMÉNYÉRE  

 

TÁT VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK RÉSZTERÜLETEIRE VON ATKOZÓ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEKRE 

 

A RAJZI ÉS A SZÖVEGES MÓDOSÍTÁSOK AZ EGYEZTETŐ TÁRGYALÁSON BEMUTATÁSRA KERÜLNEK. 

észrevétel tervezői válasz 

Felhívja a figyelmet, hogy az OTÉK (2012. 
augusztusi 6-i állapot) 2. melléklete értelmében  
a településszerkezeti terv méretaránya 1:10.000 
kell, hogy legyen. 

- A határozat 1/a mellékletének részét képezik 
– a településszerkezeti fedvényterv 1:20.000-es 
léptékarányú lapján túlmenően – a 
településszerkezeti fedvényterv 4 lapra bontott 
1:10.000 léptékű lapjai is. 

Az Állami Főépítész megállapítja, hogy a 
településrendezési terv az Országos 
Területrendezési Tervről szóló 2003. évi 
XXVI. törvény és a Komárom-Esztergom 
Megye Területrendezési Tervről szóló 22/2005. 
(IX. 29.) önkormányzati rendelet (KEMTrT) 
előírásaival nagyrészt összhangban van. 

- A jogszabályokkal az összhang teljes 
mértékben fennáll, ami a későbbiekben 
részletezésre kerül. 

Megállapítja, hogy a településszerkezeti terv 3. 
mellékletében található biológiai aktivitásérték 
(BAE) számítás nem felel meg az erről szóló 
9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendeletnek. Felhívja a 
figyelmet, hogy a rendelet 2012. december 31-
én hatályos mellékletében feltüntetett 
értékmutatókat kellene alkalmazni, és kéri 
ennek megfelelően a 2. 3. 7. és 16. tervezési 
területtel kapcsolatban a kertvárosias 
lakóterületeken történő alkalmazását. 

- A jogszabályok figyelembevételénél a 
jogalkotó jelen tervezési folyamatnál csak az 
OTÉK esetében engedi meg a korábbi 
hatályossághoz való visszalépést, egyéb 
esetekben az adott időpillanat jogszabályi 
állapotának való megfeleltetés az elvárt. 

Ennek megfelelően, a jogszabályokkal 
összhangban került elkészítésre a változtatási 
területek esetében a biológiai aktivitás érték 
számítása. 

Az 1. módosítással kapcsolatban nem emel 
kifogást, amennyiben a kerékpárút 
vonalvezetése megfelel a KEMTrT-ben 
szereplő követelményeknek. 

 

 

 

 

 

- A településrendezési tervben szereplő 
kerékpárút nyomvonala megfelel a megyei 
tervben szereplő nyomvonalnak. 
Megjegyezzük, hogy a két tevműfaj léptéke 
nagymértékben eltér, ezért nem szerepelhet 
digitálisan azonos helyen a nyomvonal, hiszen 
a megyei terv az ábrázolhatóság miatt a 
nyomvonalat el kellett tolja, de ettől 
függetlenítve a helye azonosnak mondható a 
településrendezési tervben szereplővel. 

- Az észrevételt köszönjük. A tervezési terület 

 

Felhívja a figyelmet, hogy a tervezési terület 
nem nyúlhat túl a közigazgatási területen. 

túlnyúlását javítjuk a tervlapokon. 

A 2. és 3. módosítással kapcsolatban nincs 
kifogása, a közlekedési hatóság hozzájárulása 
esetén. 

- Közlekedési hatóságok a közbenső 
véleményezési eljárásban nem fogalmaztak 
meg kifogásoló véleményt. 

A 4. módosítással kapcsolatban javaslattal él, a 
kiszolgáló út kiszabályozása helyett magánút 
feltüntetését tartaná célszerűbbnek a változó 
gazdasági igényekre való tekintettel. 

 

A terület déli részének zöldfelületi 
szabályozását megfelelőnek tarja a régészeti 
területek védelme érdekében. 

- A magánúti javaslatot köszönettel vette az 
Önkormányzat, azonban a szabályozás 
megtartása mellett döntött, mert a terület 
kialakulásának elősegítése érdekében átvállalja 
a közlekedési feltárás megvalósítását. 

- Az észrevétel tervezői választ nem igényel. 

Az 5. módosítással kapcsolatban kifogást nem 
emel a vízügyi hatóság hozzájárulása esetén. 

- A vízügyi hatóság a módosítással 
kapcsolatban fenntartotta az előzetes 
véleményét, erre a tervezői válasz 
megfogalmazásra került. A módosítással 
kapcsolatban kifogást nem emelt. 

A 6. és 19. módosítással kapcsolatban kifogást 
nem emel, amennyiben a kerékpárút 
vonalvezetése megfelel a KEMTrT 
követelményeinek. 

- A településrendezési tervben szereplő 
kerékpárút nyomvonala megfelel a megyei 
tervben szereplő nyomvonalnak, melyet előző 
válaszunk már tartalmaz. 

A 7. és 8. módosítással kapcsolatban nincs 
kifogása, azonban szükségesnek tarja a 
jóváhagyandó és az alátámasztó munkarészek 
összehangolását, amely szerint az 5/15 hrsz.-ú 
út kerüljön feltüntetésre. 

- Az alátámasztó munkarészben a hrsz. 
javításra kerül. 

A 9. módosítással kapcsolatban kifogást nem 
emel. 

- Az észrevétel tervezői választ nem igényel. 

A 10. módosítással kapcsolatban (közigazgatási 
határ módosulása Esztergommal határosan) 
hiányolja az alapját szolgáló dokumentumot. 

Hiányolja továbbá az érintett területek korábbi 
terület-felhasználására vonatkozó információt. 

- A dokumentum pótlásra kerül. 

 

 

 

- A hiányolt korábbi terület-felhasználást a terv 
szempontjából nem tartjuk relevánsnak, hiszen 
egy másik település elképzeléseit tartalmazó 
információkat tartalmaz, amely nem 
befolyásolhatja egy másik Önkormányzat 
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döntését. Ennek pótlását tehát nem tartjuk 
szükségesnek. 

A 10/a módosítással kapcsolatban felhívja a 
figyelmet, hogy a HÉSZ módosítás 19/A. §-ban 
megfogalmazottak ellentétesek az OTÉK 
vonatkozó (30/B. § (1)) előírásaival. A Kb-Sp 
övezetében kulturális létesítmények 
elhelyezése nem lehetséges, és megvizsgálandó 
a vízgazdálkodási és vendéglátó létesítmények 
elhelyezhetősége is, mivel kizárólag a 
rendeltetésszerű használatot szolgáló 
létesítmények elhelyezésére van mód. 

- Az önkormányzat a kulturális létesítmények 
elhelyezhetőségét visszavonja, és az előírásból 
törli. 

- A vízgazdálkodási és a vendéglátó 
létesítmények elhelyezhetőségét azonban 
továbbra is fenntartja, mivel az nem mond 
ellent a terület rendeltetésszerű használatának. 
A vízgazdálkodási létesítmény szorosan 
kapcsolódik a vízi sportokhoz, a vendéglátás 
pedig általánosan kapcsolódik a sportolási 
lehetőség feltételeinek megteremtéséhez. 

A 11. 12. 13. 15. 16. és 18. módosításokkal 
kapcsolatban nincs kifogása. 

- Az észrevétel tervezői választ nem igényel. 

A 14. módosítással kapcsolatban 
kérdései/felvetései merültek fel: 

- megszűnik-e a szomszédos Gksz építési 
övezet teljesen/vagy annak egy része, 

- nem javasolja a Duna irányában történő 
bővítést, 

- tisztázni szükséges, hogy a bővítés igénye 
továbbra is fenn áll-e. 

- A módosítási szándék részben megváltozott, 
mivel a település nem tudja azonnal 
megvalósítani a temetőterületének további 
bővítését. A későbbi bővítés lehetőségét 
azonban továbbra is fenn kívánja tartani, a tőle 
nyugatra elhelyezkedő Gksz területen. Ezzel 
kapcsolatban egyszintű beültetési 
kötelezettséget írt elő a terület azon részére 
ahol a további elépítést ezzel 
megakadályozhatja. A módosítás tartalma 
ennek megfelelő mind a jóváhagyandó, mind 
az alátámasztó munkarészekben. 

A 17. módosítással kapcsolatban felhívja a 
figyelmet, hogy a „szélkerék” elhelyezése 
bármely építési övezetben, ill. övezetben 
lehetséges, de nem köthető egyedi települési 
döntéshez. Kéri az Eljr. 21. §-a adta 
lehetőséggel élni, amely a település 
polgármestere számára lehetőséget biztosít a 
településképi véleményezési eljárás 
lefolytatására. 

- Az önkormányzat köszöni a javaslatot, és 
ennek megfelelően önálló rendeletet fog alkotni 
a településképi véleményezési eljárásról. A 
vitatott előírás törlésre kerül. 

A 20. módosításra vonatkozóan az ikerházas 
beépítésre tervezett szabályozást jogsértőnek 
tartja, mivel az OTÉK 34. § (1) bekezdés c) 
pontja alapján a telkek megosztottsága nélküli 
ikres beépítés nem értelmezhető. A kérdéses 
szabályozást kéri törölni. 

- Az észrevételt köszönjük.  

Az érintett építési övezetek területén az 
önkormányzat fenn kívánja tartani az ikerházas 
beépítési módot. A jogszabályi megfelelőséget, 
a szükséges helyeken telekalakítási, illetve 
telek-összevonási javaslat biztosítja a 
szabályozási tervlapon. Az ide vonatkozó 
előírás átfogalmazásra kerül. 

A 21. módosítással kapcsolatban felhívja a - Az érdekelt hatóság védőtávolságot az ügyben 

figyelmet, hogy a szennyvíztisztító elhelyezését 
abban az esetben támogatja, amennyiben az 
érdekelt hatóságok és államigazgatási szervek – 
az általuk meghatározott védőtávolságok 
alapján – hozzájárulnak. 

Felhívja a figyelmet, hogy az Észak-Dunántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 
által kiadott szakmai álláspontot szem előtt kell 
tartani, tekintettel kell lenni a nagyvízi meder 
közelségére is. 

nem határozott meg, de véleményében szintén 
kitért a 21. módosításra, amelyre 
megfogalmazásra került a tervezői válasz. 

 

 

- A nagyvízi mederrel kapcsolatos előírások 
betartása – a magasabb rendű jogszabályok 
előírásai alapján – szükségszerűek.  

A HÉSZ módosítással kapcsolatban 
megfogalmazott vélemények: 

- A 2. § (3) bekezdésében alkalmazott „közmű-
telek” helyett javasolja az OTÉK 26. § (1) 
bekezdésében szereplő „közművek 
elhelyezésére szolgáló terület” kifejezés 
használatát. 

- A 2. § (4) bekezdése olyan szabályozást 
tartalmaz, amely magasabb rendű jogszabály 
(OTÉK 30. § (2) bekezdés) már szabályoz, így 
ennek törlését kéri. 

 

 

 

 

 

 

- A 2. § (6) bekezdésben található 
„használatbavételi engedély” esetén a beültetési 
kötelezettség teljesítésének feltételeként történő 
előírást kéri törölni, mivel az építésügyi és 
építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet szabályozza többek között a 
használatba vételi engedélyezési eljárást is. 

 

 

- A javaslatot köszönjük, az előírás ennek 
megfelelően módosításra kerül. 

 

 

 

- Az OTÉK – 2012. augusztusi 6-i szövegében 
szereplő 30. § (2) bekezdés kimondja: 

„A területen építményt elhelyezni csak a 
külön jogszabályokban foglaltak szerint 
lehet.” 

A HÉSZ idézett része a vízgazdálkodási 
területek besorolásával, illetve rendeltetés 
elhelyezhetőséggel foglalkozik, nem ismétli 
tehát a magasabb rendű jogszabályi helyet. 

- Az érintett előírás törlésre kerül. 

„Az alátámasztó munkarésszel kapcsolatos 
észrevételek: 

- A 26. oldalon található felsorolt, eddig nem 
szereplő tervezési területek törlését kéri, és a 
valós területek feltüntetését. 

 

 

 

 

- Az észrevétel helyén szereplő tervezési 
területek hibásan maradtak a dokumentálásra 
kerülő anyagban, törlésre kerülnek, és 
helyettük a valós területek kerülnek 
megnevezésre. 

- Az észrevételnek megfelelően újra 
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- A 28. oldalon szereplő megállapítást, mely 
szerint a tervezési területek műszaki 
infrastruktúra hálózat egyik elemét sem érintik, 
tévesnek tartja. 

Megállapítja, hogy egy esetben országos 
törzshálózatot, két esetben pedig térségi 
kerékpárút hálózatot érint a terv. A 
területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési 
program és a területrendezési terv tartalmi 
követelményeiről, valamint illeszkedésük, 
kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és 
közzétételük részletes szabályairól szóló 
218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 7. melléklete 
1.3. pontja szerint műszaki infrastruktúra 
hálózatba tartozik az országos kerékpárút 
törzshálózat eleme és a térségi kerékpárút-
hálózat eleme is. A KEMTrT 2. melléklete 
értelmében az 1. sz. Felső-Dunamente 
kerékpárút (1.A: …. – Nyergesújfalu – Tát – 
Esztergom - …) az országos törzshálózat 
eleme, a Tát – Bajna - Tarján – Tatabánya 
kerékpárút pedig a megyét érintő térségi 
hálózat eleme. A terv ennek megfelelően tehát 
érintett, amelynek megfelelőségét kéri 
vizsgálni és pótolni. 

megvizsgálásra kerültek a tervezési területek az 
infrastruktúra hálózat érintettsége kapcsán, az 
alábbiak érintettek: 

- M01 – Kerékpárút korrekciója a Depónál 
– megvalósult nyomvonalat rögzít. 

- M05 – Únyi patak szabályozásának 
módosítása az árvízvédelmi terv szerint – 
az újra szabályozott Únyi patakhoz 
tartozó töltés korona szintjén tervezett a 
nyomvonal. 

- M06 - Únyi pataknál a kerékpárút 
fejlesztése – kapott adatok alapján került 
rögzítésre 

- M19 – Kerékpárút fejlesztés Bajna felé – 
a nyomvonal a Bajnai út nyugati oldala 
mentén tervezett. 

Az érintett nyomvonalak megfelelnek a megyei 
tervben szereplő országos/térségi 
nyomvonalaknak. 

Felhívja a figyelmet, hogy a HÉSZ-t módosító 
önkormányzati rendeletet a 
jogszabályszerkesztésről szóló 
61/2009. (XII. 14.) IRM rendeletben és a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 
törvényben foglaltak szerint kell megalkotni. 
Ennek értelmében kerülni kell a függelék 
alkalmazását, és azt a rendelet mellékletében 
szükséges szerepeltetni. 

- Az idézett joganyagok nem tartalmaznak a 
függelék alkalmazására vonatkozó tiltást. A 
függelék segíti a jogalkalmazót – nem lévén 
része a rendeletnek – a tájékoztatást adó 
anyagok elhelyezésére nyújt lehetőséget 
anélkül, hogy annak elfogadását önkormányzati 
kompetenciába helyezné. 

- Az önkormányzat fenn kívánja tartani a 
nyilvántartott régészeti lelőhelyek függelékben 
történő rögzítését. A nyilvántartott régészeti 
lelőhelyek mellékletben történő elhelyezését 
kerülné, hiszen azt magasabb rendű jogszabály 
tartalmazza, tehát ismétlése a rendeletében nem 
megengedhető. 

 

Tát, 2013. november hó 

 

 

 

 

 

VÁLASZOK SZAKHATÓSÁGI ÉSZREVÉTELEKRE 

 

TÁT VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK RÉSZTERÜLETEIRE VON ATKOZÓ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEKRE 

 

A RAJZI ÉS A SZÖVEGES MÓDOSÍTÁSOK AZ EGYEZTETŐ TÁRGYALÁSON BEMUTATÁSRA KERÜLNEK. 

szakhatóság érdemi észrevétel tervezői válasz 

Észak-Dunántúli 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség 

Az M05, M06 és M10a módosítások 
tárgyában tett előzetes véleményt 
fenntartja. 

- Az M05 és M06 módosítások esetén 
a hatóság kérte, hogy a kerékpárút ne 
befolyásolja kedvezőtlenül az 
árvízvédelmi töltést. A terv nem 
befolyásolja kedvezőtlenül. 

- Az M10 módosítás esetén a hatóság 
kérte a 21/2006. (I. 31.) Korm. 
rendelet 5. §-át különös tekintettel a 
(3) és (4) bekezdésekre.  

A terv a jogszabálynak megfelelően 
nem jelölt ki újonnan beépítésre szánt 
területet, azon felül a területen nincs 
is beépítésre szánt terület. A 
jogszabályi összhang tehát fennáll. 

 Az M21 módosítás esetében a 
szennyvíztisztító kisberendezést, 
vagyis a tisztított szennyvíz 
szikkasztását szakmailag nem 
preferálja a zárt szennyvíztározóval 
szemben. 

- A szennyvíztisztító kisberendezés 
nem tekinthető egyszerű 
szikkasztónak, hiszen biológiailag 
megtisztítja a szennyvizet, azonos 
értékű a szennyvíztisztító telep 
működésével. A szakmai elvárásokat 
teljesíti. 

 A település levegőtisztaság-védelmi 
4/2011. (X. 7.) KvVM rendelet 
szerinti zónabesorolásánál javítást tart 
szükségesnek a PM10 esetében nem a 
„B”, hanem „D” a megfelelő 
zónacsoport. 

- Az észrevétel az alátámasztó 
munkarészt érinti, amely az előírásnak 
megfelelően javításra került. 

 Felhívja a figyelmet, hogy az M10a 
módosítás kivételével érdemben nem 
érintettek a védett és a Natura 2000 
területek. Az M10a módosítás esetén 
beépítésre szánt terület nem jelölhető 
ki. Táj- és természetvédelmi 
szempontból egyéb észrevételt nem 
tesz. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 
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 Hulladékgazdálkodási és zaj- és 
rezgésvédelmi szempontból 
észrevételt nem tesz. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

Komárom-Esztergom 
Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

A tervezési területeket a hatósági 
nyilvántartásuk részét képező ágazati 
elhatározás nem érinti. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 Továbbiakban általános jogszabályi 
előírásokat ír le. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 Felhívja a figyelmet, hogy a megyei 
TrT-ben a település felszínmozgással 
potenciálisan veszélyeztetett 
területként van megjelölve, ezért 
javasolja a Magyar Állami Földtani 
Intézet véleményének megkérését a 
bányakapitányságon felül. 

- A Bányakapitányság előzetes 
adatszolgáltatásában földtani 
veszélyforrást nem nevezett meg, 
ugyanakkor megküldte a települést 
érintő, alábányászott terület 
lehatárolását. A szabályozási terven 
szerepel az alábányászott terület 
határa. A területen beépítésre szánt 
terület nem került kijelölésre. 
Mindezek alapján nem tartjuk 
szükségesnek a Magyar Állami 
Földtani Intézet megkeresését. 

Komárom-Esztergom 
Megyei 
Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Szakigazgatási Szerve 

Az Intézet a tervezett módosításokkal 
kapcsolatban közegészségügyi 
szempontból nem emel kifogást. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Erdészeti 
Igazgatósága 

Az Igazgatóság megállapítja, hogy a 
módosítások Országos Erdőállomány 
Adattárban nyilvántartott erdőt nem 
érintenek. 

A tervezett szabályozási terv-
módosítás ellen kifogást nem emel. A 
további véleményezési eljárásban 
nem kíván részt venni. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

Komárom-Esztergom 
Megyei Rendőr-
főkapitányság 
Rendészeti 
Igazgatóság 

Az Igazgatóság véleményében 
megállapítja, hogy Tát város 
igazgatási területe határterület. 

Megállapítja, hogy a terv nem 
befolyásolja a rendőrség mélységi 
ellenőrzési tevékenységét. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal 
Budapesti 

A bányakapitányság a 
településrendezési terv módosításához 
hozzájárul. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

Bányakapitányság 

Komárom-Esztergom 
Megyei 
Önkormányzati 
Hivatal 

Megyei főépítész 

A megyei főépítész megállapítja, 
hogy a megyei területrendezési terv 
szerint Tát város még 
hagyományosan vidéki települési 
térségbe tartozik, de városi rangjából 
következően városias települési 
térségként kezelhető. Felsorolja a 
települést érintő térségi terület-
felhasználási kategóriákat, valamint 
térségi övezeteket. Utal az övezetek 
lehatárolásának jogszabályi 
kötelezettségére. 

- Az érintettség szempontjából 
pontosítjuk, hogy az országos 
jelentőségű tájképvédelmi terület 
övezete nem településhatárosan érinti 
Tát közigazgatási területét. A megyei 
terv övezetei közül a települést még 
érinti a nagyvízi meder övezete is.  

A módosítás a térségi tervekkel való 
összhangot vizsgálta, a valós 
övezeteknek feleltetve meg a tervet. 

 A tervezett módosítások közül az 
M01, M02 és az M04 módosítások 
településszerkezeti tervi módosulással 
nem járnak, tehát a megye 
területrendezési tervét nem érintik. 

- Az észrevétel pontosításra szorul. 
Az alábbi módosítások sem járnak 
településszerkezeti tervi 
módosulással: M14, M17, M20 és 
M21. Viszont az M02 és az M04 
módosítások esetén van 
településszerkezeti módosulás. A 
módosulásokat érintettségük szerint 
vizsgálta a terv. 

 Az Únyi–patak és a Kenyérmezei-
patak környezetében (M05) a 
megvalósult árvízvédelmi 
létesítményekkel összhangban 
módosult a településszerkezeti terv. A 
terület a megyei területrendezési 
tervben települési és vegyes terület-
felhasználási kategóriákba tartozik, 
amelynek a tervezett terület-
felhasználás megfelel. A patakok az 
országos ökológiai hálózat övezetén 
belül ökológiai folyosó övezetébe 
tartoznak. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 A megyei területrendezési tervvel 
összhangban kerül jelölésre az Únyi-
patak töltéskoronáján vezetett 
kerékpárútnak az országos 
kerékpárút-hálózatba való bekötése 
(M06). 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 A magtár (M07), a játszótér (M08) és 
a Westel-torony (M09) környezetének 
szabályozási tervi módosítása 
települési területen belül történik, így 
nem érinti a megyei 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 
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településrendezési tervet. 

 Az Esztergom felől, újonnan Táthoz 
besorolt területek: 

- Horgásztó és környezete (M10a) 
része az országos ökológiai hálózat 
ökológiai folyosó és az országos 
tájképvédelmi övezetek területének. 
A ténylegesen érintett, védett 
területen a vegetáció 
bolygatásmentes megtartása 
kötelező.  

- Az országos jelentőségű 
tájképvédelmi terület övezetében új 
épület, építmény elhelyezése tájba 
illesztve, a történeti tájszerkezet, a 
tájképi adottságok és egyedi 
tájértékek megőrzésével, a 
tájkarakter erősítésével a helyi 
építészeti hagyományok figyelembe 
vételével történhet. 

- A horgásztótól délre eső, a megyei 
településrendezési tervben vegyes 
terület-felhasználási térségbe tartozó 
(M10b) valós rendeltetésnek 
megfelelően mezőgazdasági 
övezetbe került. 

- A Felső-sziget keleti szigetcsúcsa 
(M10c) a megyei terv szerint 
erdőgazdálkodási térség, része az 
országos ökológiai hálózat 
magterületének és országos 
tájképvédelmi övezetbe tartozik. 
Ennek megfelelően a 
településszerkezeti tervben erdő, 
illetve vízgazdálkodási övezetbe 
került. 

- Az ingatlan északi, ökológiai 
folyosó által érintett részén zölden 
tartandó telekrész került kijelölésre. 

 

 

 

 

 

 

 

- A tájba illesztés szabályairól további 
előírások kerülnek megfogalmazásra. 

 

 

 

 

 

 

 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 

 

 

 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Az M11-M16 jelű területek a megyei 
területrendezési terv szerint települési 
területbe tartoznak, a tervezett 
módosítások nem járnak jelentős 
módosítással a településszerkezeti 
terv szempontjából. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 Az M17 módosítás a tájba, 
utcaképben elhelyezkedő szélkerekek 
megjelenítését a HÉSZ-be beépített 
előírással (testületi döntéshez kötés) 
kívánja szabályozni. Ezzel 
kapcsolatban megjegyzi, hogy 2013. 
január 1.-én hatályba lépett, az 
építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és 
ellenőrzésekről, valamint az 
építésügyi hatósági szolgáltatásról 
szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 14. § szerint a 
településrendezési követelményeket, 
településképet érintő építési 
engedélyhez kötött építési 
tevékenységek esetén településképi 
véleményezési eljárás keretében a 
települési önkormányzat 
polgármestere ad véleményt 15 napon 
belül. 

Javasolja ennek alkalmazását. 

- Ezen túlmenően javaslattal él, hogy 
kerüljön kijelölésre a településen az a 
terület, melyen örökségvédelmi, 
tájképvédelmi és természetvédelmi 
szempontok szerint nem telepíthető 
szélkerék. 

- A HÉSZ előírás törlésre kerül, a 
településképi véleményezési eljárásról 
külön rendeletet fog alkotni az 
Önkormányzat. /Lásd: Állami 
Főépítész véleményére adott 
válaszunkat./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A javaslatot az önkormányzat 
köszönettel veszi, és a településképi 
véleményezési eljárásról szól külön 
rendelete készítésének keretében meg 
fogja vizsgálni. 

 A településrendezési terv digitális 
feldolgozásából adódó eltérések 
kezelése (M18) a megyei 
területrendezési tervet nem érinti. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 Az M19-M21 módosítások a megyei 
területrendezési terv szerint települési 
területbe tartoznak, a tervezett 
módosulások a településszerkezeti 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 
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terv jelentős módosulásával nem 
járnak. 

 A tervdokumentáció alátámasztó 
munkarésze tartalmazza a megyei 
területrendezési tervnek való 
megfeleltetést.  

A C.2. fejezet első lapján a tervezési 
területek felsorolása nincs 
összhangban a térképi ábrázolással, 
ezt kéri javítani. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 

 

- Az észrevételt köszönjük, a 
hibajavítást a tervezési területek 
felsorolásával kapcsolatban 
elvégezzük. 

 Megállapítja, hogy a tervezett 
módosítások a megyei 
területrendezési tervvel összhangban 
vannak. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

Tokod Nagyközség 
Önkormányzata 

A településrendezési tervmódosítással 
kapcsolatban észrevételt nem tesz. 
Megállapítja, hogy községe rendezési 
tervével a tervezett módosítások nem 
ellentétesek. 

- Az észrevétel tervezői választ nem 
igényel. 

 

Tát, 2013. november hó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÁLASZOK A PARTNEREK ÉSZREVÉTELEIRE 

 

TÁT VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉNEK RÉSZTERÜLETEIRE VON ATKOZÓ 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV-MÓDOSÍTÁS TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÉSZREVÉTELEKRE 

 

észrevétel válasz 

1. Szalkai Tiborné észrevétele: 

Az észrevétel az M12. módosítással 
kapcsolatos (Bécsi úti csomópont). 

Kifogásolja, hogy a résztulajdonában lévő 1213 
hrsz.-ú ingatlan előtti öbölben kívánja 
elhelyezni az önkormányzat az egyik 
buszmegállót. 

- Az észrevétel a változtatási területen kívül 
esik, attól nagy távolságban, ezen túlmenően 
jelen rendezési tervre ható befolyásoltsága 
nincsen, ebből kifolyólag tervezői választ nem 
igényel. 

2. Vass és Társa Kereskedelmi Kft. észrevétele: 

Az észrevétel az M12. módosítással 
kapcsolatos (Bécsi úti csomópont). 

Az észrevételt tevő tulajdonában a 1225 hrsz.-ú 
ingatlan, amely a tervezett csomóponttól délre 
fekszik. Kifogásolja a csomópont déli oldalán 
tervezett becsatlakozást, amely a jelenlegi 
magas költségen kialakított bejárójával nem 
találkozik, tehát át kellene építenie. 

A telek jelenleg kettős funkciójú: egyik része 
jelentős forgalommal bíró műszaki áruház (kis- 
és nagyteherautó forgalom), a másik része 
építési terület. 

Az új becsatlakozási pont – előzetes szakértői 
konzultáció szerint – kizárólag az ingatlan 
területének jelentős csökkentésével 
kivitelezhető, ami jelentős veszteséget és 
korlátot jelentene a tulajdonos számára. 

A szakértő álláspontja szerint a tervezett 
körforgalmat funkcionálisan nem érintő 
változtatással elérhető, hogy a tulajdonos 
érdekei ne sérüljenek, és megtartható legyen a 
jelenlegi birtokviszony és használati állapot. 

A tulajdonos szakemberrel a csomópontra egy 
vázlattervet készíttetett, amely a mellékletben 
bemutatásra is kerül. 

- Az észrevétel a településrendezési tervet nem 
érinti, hiszen a problémája nem a közterületi 
állapotokkal van, hanem a csomóponti 
becsatlakozással, amelyen a KÖu1 közlekedési 
területen belül szükséges változtatni a 
csomópont engedélyezési szintű tervezésénél. 

- Az észrevétellel kapcsolatban azonban a 
tervező szembesült azzal, hogy a csomópont 
végleges területi igénye még nem tisztázott, 
ezért a tervező célszerűnek látja a kijelölt 
zöldterület terület-felhasználási szinten történő 
törlését, amely nem a zöldfelület valós teljes 
mértékű törlésével azonos, hiszen a település 
érdeke is annak lehetséges mértékű megtartása, 
de későbbiek folyamán nem a csomópont 
kialakíthatóságának kárára, hanem közlekedési 
területen, amit az előírások lehetővé tesznek. 

A változtatás a jóváhagyandó munkarészekben 
javításra kerül (TSZT fedvényterv, 
változtatások bemutatása tervlap, változtatások 
szöveges leírása és az érintett szabályozási 
tervlapokon). A biológiai aktivitásérték 
számítást a hibajavítás nem érinti, mivel a 
változtatás beépítésre nem szánt területek 
közötti átsorolás. 

3. Aknai Jánosné észrevétele: 

Az észrevétel a Fő út 150. előtti tervezett 
buszmegálló leállósávja ellen megfogalmazott 

- Az észrevétel a változtatási területen kívül 
esik, attól nagy távolságban, ezen túlmenően 
jelen rendezési tervre ható befolyásoltsága 
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megjegyzésekről szól. Javaslatot tesz az érintett 
buszmegálló Tátika térre történő áthelyezésére, 
ahol ingyenes parkolók találhatók. 

nincsen, ebből kifolyólag tervezői választ nem 
igényel. 

 

Tát, 2013. november hó 

 

MELLÉKLET: 

- Vázlattervi javaslat az M12 módosítással kapcsolatban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vázlattervi javaslat az M12 módosítással kapcsolatban 
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EGYEZTET Ő TÁRGYALÁS JEGYZ ŐKÖNYVE  
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Tárgy: Tát telepijlésrendezési eszközeinek -
Településszerkezeti Terv, Szabályozási
Terv valamint a Helyi Építési Szabá|yzat
(HESZ) . módosítása több ponton
- egyeztető tárgyalás _

Tisáelettel:

/bü /-
Fakász Tamás
állami főépítész

"u#911ilii91,

E!5sLm:

Ügyszám: FEDIO1l187-6/20|3.
Ügyintézó: Boisik Beáta (E 2215|2-256)
Hiv. szám: 2155-44

Szenes Lajos úr
po|gármester
Tát Yáros Önkor máayzata

TAT
Kossutli Lajos út 15.

2534

Tiszte|t Po|gármester Úr!

Tát településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban a településfejlesaési koncepcióról, az
il]tegrált településfej lesztési stratégiríról és a településrendezési eszközökről. valanrint eg'ves
telepüIésrendezési sajátos jogintézményekról sző|ő 314120|2, (Xl. 8.) Korm. rendelet (Eljr.) 39' s (i)
bekezdése szerinti _ 2013. december 19. (csütörtök) délelőtt l0 órára rneghirdetett. egyezető tárgyalásra
vonatkó2ó megh.ivóf' iliefue az észrevéteiekre vonatkozó tervezói válaszokat megkaptam.
AZ egye^ető tárgyaláson egyéb elfoglaltság mi3tt részt venni nem tudok. A tervezői r'álaszok
áttanulmályoása után rnegállapítottam' hogy azok nagyrészt elfogadhatóak. Azonban a HÉsZ
módosítása tekintetében _ az ügyben a FEDI0|lI87-4120l3. szárnon kiadott közbenso szakmai
véleményemben tett éSzrevéte]eimet továbbra is fenntartom az a|ábbiak szerint:

o A HESZ 2. $ (4) bekezdésében szabá|yozott vízgazdálkodási területek vonatkozásában az
országos településrendezési és építési kcivetelményekról szőIő 253l|991. (XII. 20.)
Konnányrendelet 30. s (2) bekezdése előírja, hogy a..tertileten építrnén1.t elhelyezni kü|ön
jogszabá|yokban foglaltak szerint |ehet.'. Errnek a külön jogszabálynak va|ó megalkotására az
épített könryezet alakításáról és védehléról szó|ő 1997. évi LXXVIII. törvén)' 62. s (6)
bekezdése nem ad felhatalmazást az ijnkonnányzat tészére, azaz a HESZ-ben va|ó
szabá|yozására.

. A HÉSZ tartalmát a jogszabá|yszerkesáésről szóló 6li2009. (XII.I4.) IRM rendelet 3. $ (l)
bekezdésében foglaltak szerint kell megalkotni. Ennek értelmében kerúlni kell a fiiggelék
alkalmazását.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét a KEM K|l Tön'ényességi Ellenorzési és Felüg-v-eleti Főoszrál.'.
.ielenlegi jogéItelmezése. gyakorlata a|ap.ján'

Székesfehérvár. 20l3. december l 8.

Ler'eIezési círrr:8000 Székesl.ehérvár. SZen1 István tér 9. Ugyintézés helye: 8000 Székesfehérvár. várkörút 22.24''fel: 22l5 I2-250. 06130/2'18-9455 Fax: 2215 | 2-259 e-mail: allami.foepiresz/afeier.kdtth.hu



ESZAK-DUNANTULI KO
TERMÉSZETvÉnBlvrr És vÍzÜcyI rpl

902l Győr, Árpád u' 28.32. Levélcím: 9002 cyi)r,Pf.47lr.
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web : http://edktvlzoldhatosag.hu e-mail: eszakdunantuli@zoldbatosag,hu
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Elösám:
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.

G:\Szakhat\20\ 3\Falne\8543-5.cloc L-L

Iktatószám: 8543-5/20|3.

Elóadó: Falné Árvai Judit

Tát Város Önkor mányzata
Szenes Lajos po|gármester úr részére
Tá!t
Kossuth L. út l5'
2534

A Tát város településrendezési eszközeinek módosítása tárgyában 20l3. december l9.én 10 órára
összehíVott egyeztetési tárgyaláson a Felügyelőség hivatali akadályoaatás miatt résá venni nem tud.
Az alábbiakat közöljük: a tervezői válaszokat elfogadjuk, de az iüI?| számú módosítás esetében a
szennyvíáisztító kisberendezéssel kapcsoIatban isrnételten felhívjuk a fi gyeImet:
A tervezeÍt szennyviúisúitó berendezés létesítéséhez, illetve üzemeltetéséhez a vízgazdálkodási hatósági
jogkör gyakorlásáról szóló .12l|996. (v.22.) Korm. rendelet 24. $ (l) bekezdés b) pontja esetén jegyzői
hatósági engedély, egyéb esetben a (6) bekezdése szerint a Felügyelőségtő| kéft VíZjogi engedély szükséges.
A felszín alatti vizek védelméről szó|ó 2|912004. (VlI. 2l .) Korm. rendelet értelmében szennyező anyagok
elhelyezésének és bevezetésének engedé|yezése:

13. $ (l) Szennyezó anyag
a) e|he|yezése,
á) a ítildtani közegbe történő közvetlen bevezetése,
c) a fe|szín alatti vízbe történő közvetett bevezetése, beleértve az időszakos vízfolyásokba történő

bevezetést is,
d) a fe|szín alatti vízbe történő közvetlen bevezetése

engedélyköteles tevékenység.
A kornmr'rnális szennyvizek közcsatomába vezetése, meIy Tát község közigazgatáSi teületén rendeIkezésre
ál|. a körnl'ezetvédelmi szempontokbó| |egkedvezóbb megoldás, ktilö|rös tekintettel Tát város kőzigazgatási
teriiletén található üzerrrelő. iIletve távlati vízbázisok védeIme érdekében.
Amennviben az onkot.mányzat mégis engedélyezhetővé akarja tenrri a tertileten a szennyvíZtisztító
berendezés létesítését. akkol a tervezés során a korábban ismertetett jogszabá|yhelyeket kell figyelembe
venn t .
Levegótisztaság-Védelmi, táj. és természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint és zaj. és rezgésvédelemi
szempontból a tervezés jelenlegi szakaszában további észrevételt nem közlünk.
A Fe|ügyelőség a nyi|atkozatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrá|t településfejlesáési
stratégiáról és a településrendezési eszközökől, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéznényekről
sző|ő 3|4120|2. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. $ (l)' továbbá a 34.I12006. (XII. 23.) Korm. rende|et 34. $ (l )
bekezdés c/ pontja szerinti eljárrás keretében, mint megjelölt egyeÍető adta ki.
Győr, 2013' december 16.

dr. Buday Zsolt
igazgató megbízásából

Makra Gábor s.k.
igazgató-helyettes

Tárgy: Tátvárostelepülésrendezési
tervének módosítása

egyeztető tárgyaIás

dradmány hlte|áol

r \



TÁti Kózös on}sÍIr]áÍ:y]:ari ri; , .:||'..!

(t
KoMÁRoM-EszTERGoM ME,GYEI

KoRMÁNYHrvATAL
NÉppoÉszsÉcÜcyr SzartoezoetÁsl szERvE

Üryiratszá'rn KER/ 067 l oo423-4 / 2o|3
Üryintézó: Szabó Andrea
Telefon: 341572-726

Tát Város tnkormányzata

Szenes Lajos
polgármester

Tát
Kossuth L. u. 15.
2534

Tá'rry: Tájékoáatás
Hiv. szám: 275s-44l2oI3
Melléklet:

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2013. december 19-ére teryezett szerkezeti-és szabályozási terv módosítás
egyeztető tárryalásra felkérést a Komárom-Esztergom }rle5lei
Kormányhivatal Népegészségü5li Szakigazgatási Szerve (Továbbiakban:
|ntézet) köszonettel me gkapta.

Az eg1teztető tárgraláson e5léb elfoglaltságra hivatkozva nem tudunk részt
venni. A beküldött dokumentáció alapj án' a módosításra vonatkozóan
közegészségüryi szempontbót az Intézet kifogást nem emel, a korábban
kiadott szakhatósági áülásfoglalásban íoglaltakat fenntartja.

Kérem táiékoztatásom szíves tudomásul vételét.

Tatabánva. 2013. december 18.

meryei tiszti fóorvos

280o Tatabánya, Bárdos László utca 2.;
Tel: (34) 512-720 Fax: (34) 309-449 E-mail:

2801 Tatabánya , Pf.: 162.
titkarsag. kem@kdr. arrtsz. hu
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KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉS A VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZ LEZÁRÁSÁRÓL  



Tát Város önkormányzati
Képviselő-testület
2534 Tát' KossuÍh Lajos út 15'

191/2014.

KIVONAT

Készült: Tát Város tnkormányzati Képviselőiestület 2014. január 28-án megtaftott
zárt ülésének jegyzőkönwébőI.

1a2u4' (l,28,) Kt' számú határozat

1' Tát Város tnkormányzat Képviselő-testülete _ a 314/2012' (Xl. 8.) Korm'
rendelet 39. s @ bekezdése alapján _ jelen határozat mellékletét képező
dokumentumok szerint elfogadja a Tát Város Településrendezési eszközei
részterületekre szóló módosításának véleménvezési szakaszában beérkezeft
véleményeket.

2' A határozat
1, melléklete VéIeményezési anyagra érkezett vélemények
2. melléklete tnkormányzati válaszok az Állami Fiépítész, a

Szakhatóságok, valamint a Paftnerek véleményeire
3. melléklete Jegyzőkonyv a 2013. december 19-én megtartoft

szakhatisági egyeztető tárgyaIásril.

Felelős: Szenes Lajos polgármester
Határidő: azonnal

Dérné dr' Varga Katalin sk.
jegyző

Szenes La.ybs sk
polgármester

A kivonat hiteles:
Tát' 2014. január 29.

r'.1,\-
Horváth Veronika
jegyzókönywezetö



Táti rendezési terv egyeztetése utáni módosítások listája:

1. A 0104hrsz.u te|ekről az,, eredeti vegetáció megtartandó
területe,, kikötés Ievéte|e és áthe|yezése a 0106-0113 telkek
végére, amik jelenleg is ökológiai folyosóként lehatárolt
ga|ériaerdők.

2. 0106-0114 hrsz.-u telkek a terven tarta|ék szabadidő és
sportterÍiIetként szerepeljenek.

3. A mogyorósbányai út Ny-i oldalán hiányzó,, Tartalék
lakóterület,, szerepeljen a TSZT- tervlapon.

4. A fejlesztésre váró iparterületnél a közterületi út helyett egy
magánfe|táró út Iegyen kijelölve.

5. Az M13 je|ű változtatásná! kiszabályozott út meg|évő úthoz
vaIó áthelyezése és 8 m-re történő szé|esítése.

6. M12 je|ű módosításná| a teljes csomóponti terület köz|ekedési
területbe kerülése.

7. AtoIa módosítássalkapcso|atban az Önkormányzat a
kulturális |étesítmények elhe|yezhetőségét visszavonja , és az
e|őírásból törli. A Vízgazdá|kodási és vendég|átó
|étesítmények e!he|yezhetőségét azonban továbbra is
fenntartja.

8. atrqmódosítássaI kapcso|atban egy későbbi bővítési szándék
megmarad a tőle Ny-ra e|he|yezkedő Gksz. területen. Ezzel
kapcso|atban egyszintű beépítési kötelezettséget írjon e|ő a
terület azon részére,ahola további beépítést ezze|
megakadá|yozhatja.



 

 

  29. 

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ 60-3/2014. SZÁMÚ SZAKMAI VÉLEMÉNYE – HIÁNYPÓTLÁSI FELHÍVÁY  



TÁtí Kózös ot!kortrt tr!}'Z*r| iji7:.al

2014 l'lÁR|

FEJÉR I\,IEG}TI KoRIdriNYI
ÉpÍtésüryi és trökségvédelmi

IA-L. C-

Tárgy: Tát településrendezési eszközeinck'I.elepü]ésszerkezeti 
Terv. Szabályoási

Terv va|amint a Helyi Epilési szabályzal
(HESZ) . módositása több ponton

hián}.pótlási feIhivás .
szenes Lajos úr
polgármester
Tát város oDkorDállz5tá

TÁT
Kossuth Lajos út |5.

2534

Tisáe|t Po|gárÚester Úrt

Tát 1elepülésreDdezési eszközeinek módositásával kapcsolatban ..Tát város telepü|ésrendezési
esliözeinek módosítása 20]2.2013.. megnevezésú. ..20l4. .január hó.. keltezésú. végső szakmai
vélemén}'ezési dokumentáció és az önkormán) zat végsö szakmai véleménÍ kéró levele 20l4. február 20-
án beérkezett az állami f(iépitészi irodára. Az iratanyag átvizsgá|ása során megá|lapítottam. ho5' annak
taíalma nem fe|el meg a lelepülésfej|esztési koncepcióÍól. az inlegrált te|epülésfej|esz|ési stratégiáról és a
telepü|ésÍendezéli eszkt'zökói. va]amint es,es lelepülésrendezési sajá.os joginteznlényekröl szó|ó
] ] 4/20l ]. (xI. 8.) Korm. rende|et (E|jr.) elöírásainali.

Az Eljr. 39' s (2) - (3) bckezdése szerint a vélernényezést követóen a beérkezetl véleményeket
eg}eztetés esetén ajegyzőkön}.r'et is ismenetni kella képviselő-testülette], amelyek elfogadásáró| vag1
el nem íogadásáróI a képvise|ö.testiilel dönt' A vélemény. észrevétel el nem tbgadása esetén a döntést
indokolnia kell' A vélenrényezési szakasz |eárul n (2) bekezdés szerjnti dijntés dokumentálásával és
közzététclóvel' Az Elir' 40'$ (]) bekezdése szerint a po|gármester. a véleményezési szakasz |eárását
kövelően a te]epülésrendezési eszköz teÍv€zetét. az eljárás során beérkezetl valamenn!'j vélenrén}'és a
\'éIemén\'ezési szakaszban ke|etkezett egyéb dokuúentum egy példányát. továbbá azok másolati
pé]dán}át elektronikus adathordozón megktildi végső szakmai véleményezésre az állami főépítésmek' Az
Eljr- a0's (3) bekezdése szerint áró szakmai véleménY aklior adható. ha az (l) be|ezdés szerinti
ve|emenÍyi dokurDeDtum hián]ta|anul me8kü|désr€ kerü|t.

A fentiek értelmében kérem pólló|ag a ]evelem kézhez\'ételétő| sámított 8 napon belü| -papír atapon.
postai úton megküldeni az a|ábbiakat:

o a l2l20J4. (I. 28') sámú önkormányzali halározat híelesített másolata a beérkezet1 vél€mények
eIfogadásáróI

r az eljánás során b€érkezett valamenDyi vé]emény és a véleményezési szakaszba keletkezet!
egyéb dokumentum

2.

Ügysám: FEDI)|l]80-2l2o14'
Ügyintéző: Bórsik Beáta (8 221512.256)
Hiv. sánr| 60-3/20],4.

Amennyiben az e|őírt hatiridőn belijl a hianypótlás nenl történik meg. nincs módom záró n}'il3tko.záti't,.'
adni. , 

.l:.iir.,l i:rLir;. _

S',é|estehenár. ]0|4. február ]7' /^t\ / : s'1:':;

Tisaelenel: 'l K|t't't rt^ : ;
Fakísz TaDás 

.|.* j .' I (.
ál|aml loep|lesz 

. ',' 
L..r.'|.hí 

..
"{11't'in't'r

Le\ dczósicimi Ii()(|() székesfehé^ áL szcn1kt\án téÍ '' Lre}inlizés hcl)e: 8000 SzékesfchéÍ!áí' váÍ|dúl ]2"2'1
1,Cl :2: l5 l : .250.0ó/30/248'9455F[\]:2/5 l] . :59 crns i] :a l | .mi ' foeoi1es7í ' ' fc i . ! ' l 'dr] 'h 'hU
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MEGISMÉTELT EGYEZTET Ő TÁRGYALÁS  



JEGYzőKöNW

Készü|t: 2014' június 1o-én a Táti Közös Önkormányzati Hivatal hivata|os
heIyiségében.

Je|en vannaki a me||éke|t jeIen |éti ív szerint.

Tárgy: Tát Város telepü|ésrendeZési eszközeinek részterü|etekre 5zó|ó mód05ítá5a'

A Táti Közös tnkormányzati Hivatal részérő| Kostyá| János köszöntötte a
megjelenteteket. E|mondta, hogy az egyeztető tárgya|ás témája az iparterületi út
je||egének (magánút he|yett önkormányzati közút), Va|amint a beépítési száza|ék
módosítása, majd átadta a szót a VÁT| képvise|őjének, MoInár Csi||ának'
MoInár CsilIa téjékoztatta a megjeIenteket, hogy a terV megkapta a záró Vé|eményt é5
a mai egyezetésre kizáró|ag az M4-es módosítás miatt kerÜ| sor. Lux Éva Esztergom
Város Főépítésze ezt e|fogadva nyiIatkozott, hogy a tárgyalásra hozott írásos
nyiIatkozatában (me||éke|ve) fo8la|takat meIyben az M10a terü|et módosítására
jaVasoIt vá|toztatást _ VisszaVonja'

Az egyeztetésen az a|ábbi szervezetek képviselői nem tudtak megje|enni, azonban
írásban, teIefonon nyi|atkoztak. Az írá5o5 nyiIatkozatok jeIen jegyzőkönyv me||ék|etét
képezik.
- Magyar Ktizút Nonprofit zrt. Komárom-Esztergom Megyei |gazgatósága (KEM-
6/40/2074)
- Esztergom Város PoIgármestere (11487 -2/2074)
- Nemzeti KözIekedési Hatóság (UVH/UH7 74/2oL4)
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivata| (3794.L/2o1.4l
- Fejér Megyei Kormányhivata| Építésügyi örökségvéde|mi Hivata| Á|lami Főépítészi
tr o da (F ED / 07 / 780-6 / 2074)
- Komárom-Esztergom Megyei tnkormányzati Hivata| Megyei Főépítésze Pengő
JuIianna teIefonon nyiIatkozott, hogy a módosítássaI kapcsoIatban nincs kifogása.

JeIen|évők a jegyzókonyV hitelesítéséVeI Parragi Györgyöt bízták meg.

Kmf.

r*r F(
Parragi Gy-örgy

A jegyzőkönyvet hiteIesítette:



JELENLETI IV

Készült: 2014.,iúnius 10'én a Táti Közös onkormányzati HivataI hivata|os he|yiségében'
Tárgy: Tát Váro5 teIepü|ésrendezési eszközeinek részterÜ|etekre szó|ó módosítása _
egyeztető tár8ya|ás'

KépviseIt szerv: NéVI A|áírás:

i':n7.ReCH| Í?l:,;.C'
CPY tt/ li\T\,

Lux tu4 c-Á i,,'
va'r. rualusÉp|.rJs. r+r L(ql.pql. 6[!á rc
r4r v íp--:5 r5-(- l...J >-l Y^'L ? Á d.\s - / .  í^  - -^  ,

,4 /Y/ , /

-Í*\\ r6.L.s 6\J.
v. Lrni \.\?/i\ \ r\\.

--A.qr,E\Q-{ (.-G,!loq Rct.- 1' R



Tát Város Polgármcstcri Hivatal
szenes Lajos po|gármcstcr úrnak

2534 Tát' Kossulh Lajos út ]5.

Tiszte|t PolgámesteÍ Úr!

Hivatkozással az igazgatóságunkhoz kü]dött

tervélek módosításával kapcsolatban lnint a

kezelője az alábbi állásfoglalást adjuk.

TÁtí K6z63 í)BlorrnÁil}zeti lüvstíl
2 . 1

E]ő"zám:

lktatószám: KEM- ó/
Tárgy: Tát város
eszközeinek módosítása
Hivatkozási szám: ó0-l 3/20] 4
Ügyintéző: Nagy Mihály Péter

trl€gkelesésre. Tát Város Településrendezési

l l7' sZ. Leán}.vár-Esztcr.gom rnásodrendü főút

záttkö.ú€n Múkódó RégénÉáEaság
KomáÍom.Elzte€om m€s/ei i8.4alÓséF
2800 Ta1abánya Táncsic M' U' 1/c
l Te]e'on] (34) 8l9 450' Fari í34)a19.,459
I Webi Íw.k@ul hu, E mail: inlo@komaEm kozulhu N 10

,/! /1014
tclcpülésrendczési

Tát VáÍos településrendezési cszközeinek módositásával kapcsolatban 2014. június 10- 9Ü.ra

meghirdetett megisméte]t cgyeztető tárgyaláson nrás irányú elfoglaltsá8unk miatl nem tudunk

IésZt venni' A rrródositással kapcso]atban elvi kifogást nem omelünk, a 2014' május 22-ci

egyeztető tárgyalásol adott nyi]atkozatunkat továbbla is fenntartjuk.

Tatabánya. 2014. június ó.

Udvözlettel :\ l  agYnÍ KöZút lonprof i t  Z,r t '
Kolrafu n'. |:i21Ü,r| n N1rÍl) . i IgaZgatósá!

r8l)o I|qhitlyu. Tllnos!ol M' Út l/.
lt02t

balaDas /lnamer

kapják:
t7 ci'n""n
2. UgyjntéZő
3' Irattár

Á Magal rózú1 limpmfrt 't' llsz Elt lso 900l Mbváiynót md6lóló min65áiÍátDÍl,ási rcndvdét a scs HWá.i't |$ l.núslt!|



JEGYZOKONYV

Készült: 20l4. május 22-én Magyal Közút Nonpr.ofit Zrt. Konrárom -
Esztergon N4egyei tgazgatóság 1rivatalos lrelyiségében.

Jelen vannak: a Magyar.Közú1 Nonplofit Zft. részérő] Geszler.AttiJa megyei
tbrgalomteclrnikai és kezelői osáál}.vezető,
a Táti Közös onkományzati Hivata] r.észéről KostyáI János és Parr.agi György

Tárgy; Tát Válos be]telületi szabályozási ter.vének módosításá\'al kapcsolatos
egyeztetés.

A tátj hir'atal jelenlévő képr'iselői elmondják, hogy Tát Város belterü]cti
szabályozási teryérrek nódosítása kapcsán a mellékelt 10-es r.ajzszánrú terwlap
sZeIint a település ipari területén (2. üteln) a Törökr'ész utcával párhuzanrosan a
Gip2 és Gip3 besor.olású területek hatáIán egy 22 n szabályozási szélességű
clnkormányzati fe]táró közút kerül kijelölésre a 0.7313 hrsz.í országos kozútra
történő ki csat]akozással ' A 1l7. SZ. út rnegépítését követően e]kezdődött a
terület kia]aku]t állapotnak negfelelő megosztása (1l7 sZ' út és az országos
köáti funkciót \'esztett régi 11. sz. út), azonban ennek Íö|hivatali átvezetéséle
nem kel.ü]t sol és a teÍVezettől eltélően a légi l J. SZ' út önkormányzat riszé].e
töfténő átadása sem történt meg'
A lrivatal képviselői a meglevő közúti helyzetre hiVatkozva (a tefvezett fe]táIó út
nem a 1 1 7. sz. útr.a csatlakozik, hanell a r.égi l 1' sz. útla) kéIik a Magyal Közút
Nonpto1tt Zfi' os^áIwezetőJét, hogy járuljon hozzá az iparteruletet feltáró út
szabályozási ten' szednti kicsatlakozásához a mel]éke]t 10 számú rajz szerint.

Geszler Attila rr.regyei forgalomtechnikai és kezelcii osztályvezető a ferrt
elhangzottal alapján rlint a ]]7. sz. Il' r.endű főút kezelóje hozzájárul az
ipai1erü]etet íe]táló út DódosÍtott szabályozási terv Szerinti' voJt l l. sz. főúthoz,
jelenleg szárr-rozás nélkiil i (a 117. sz. főút területéből még le nen vá]asztott)
útbulkolathoz történő útcsat]akozásáboz a ne]]ékelt 10 szánú raiz szerint.

KmÍ.
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Esztergom Város Po|gármestere

Tád i{t'zős on!orÍúá'}'!ii iliYIitál

le+
Üi: Lux Éva - -:)
Ikrsz.t1l487-21201h .---- .'n;-'-i_- ---
Tárgy: Tát város te]epülésrendezési eszközeinek résaeriiletekre szólí,t*ádosítása-11ií | p;5.';..
- előzet€s vélemé[yezés -
Hiv.sz.r 60Jl2014

Szenes Laios
TAT VAROS POLGARMESTERX

2534 Tát
Kossuth L. u. 15.

Tisztelt Polgármester Ür!

A településfej|esÍési koncepcióró|, az integrált telepüIésf€jlesáési stmtégilfuól és a településrendezési
eszközökől, valamint egyes településÍendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (X|' 8')
Konnányrendelet 37. $-ban előírtaknak megfelelően köszönette| m€gkaptuk megkeresésüket. EsÍorgom
város közigazgatási terüIetével határosan Tát telepüIésrendezési eszközök módosításokioz az alábbi elózetes
vélernénÍ adjuk:

. M10a terüIet módositásánál - je]enleg hor8ásáó' sport. és pihenőterül€t _ Esáergom
Tel€pülésszerkezeti Tervén, mint mezőgazdasági koÍlátozott terü|et (Mk) javasoljuk, hogy a
horgásztót magában fogláló 0105 hrsz.-ú ingat|an l'(elüljön a tervez€tt ,,vízgazdálkodási üzi
sport', terül€tbe,a j€len|egi haszná|atnak m€gf€lelóen' a tiibbi EszÍergommáI hatáÍos t€rületck
továbbra is mezógazdasági területek rnaradjanak'

. M10b terület módosítisa ellen kifogást nem emelűnk' hiszen az megegyezik a korábban Esáergom
váÍos Településszerkez€ti tervén feltiintetett ,,Mezógazdaságj korlátozott területtel'',

. M10c terüIet módosításánál (Táti szigetcsúcs)javasoljltk' hogy a besorolás véd€Íő (Ev) legyen'

. A telepü|ésrendezési eszköz egyéb módositásaj e]len kifogást nem em€lünk'
A vé|eményezési elj.írás további szakaszában résá kívánunk venni.
A31.41201.2' (X1' 8') Kormányrendelet 37. $ (2) bekezdésében előiítaknak megfelelően tájékoáatom, hogy a
Tátta] határos területekre Esztergom város 5412007. (Ix.14') önkormányzati rendelet EsÍergom-Kertváros
he|yi építesi sz'a'bá|yzatáró| és szabályoási tervéről vonatkozik, mely településrendezési eszköz Esáergom
Város hivata|os honlapján, az esá€rgom'hu portáIon megtekintbető'

EsáeÍgom, 2014. április 9'

Dát... 19jl'-l|,i' '.]..1' '

Tisztelettel:

>^ L",
Esztergomi Közös onkormáoyzati Ítivatal

E Postafiók:92 2500 széchcnyitér l'
t €l.: (33) 542.005 fax.: (33) 542.048
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Tát város Po|gáÍm8ial

szenes Laio6 Úr
po|gáfllt€steÍ

Tát
Kossuh L. úl 15.
2534

Tisztett Po|gáÍmester Úí!

Tát várDs kózigazgatási ieÍú|etét édntÖ te|epülesrendezéEi eszközók módos|tásával kapcso|alos meg.
kercsésére az a|ábbi válasá adom'

A megkü|dött megxeí€sesben szereP|ó 22m szé|es m8gánút közteÍületi felÉÍo útként tórEnö kivabá.
|yozásával szemben kiÍogast nem eme|ek, a meglü|dött teNanyagga| kaPcso|aban egyéb észrevéte|t
nem teszek' Az egyeztető tá€ya|áson nem veszünk Íészt. A blepü|esÍBndozési eszkózók mTdos|tással
egyetértek, ánnak elÍogadását Émogatom'

ÉÍintett á||amigazgatási szeNkénl bnti vé|eÍíÉnyeÍfiEt az éPÍtatt köríWzet atalftásénl x védehÉről
szó|ó 1997. év| |.xV|||' törvény 9' s (4) bekezdAse i|We a hbptjhs/iEtrÁ'.|ési kon@pciónl, az integ
ÉÍt |ehpü|éstejl69ási stntégiától és a telephbgeúezN eszközőkről, ualankt egyes telepú|óuen.
dezési sáiátos jqinhznénwffil s^|ó 314E01z (X||. 8.) Korm. rende|et 39. 5 aloján, a rendelet 9'
me||éklet 9. pontja szerinü vé|eményeÉsi jogkórómben adtam'

IJ\ , 'HH Ut-  és HldÜgyi  ! öo3ztAly #29a3  9 .  OO1  / oo1

Út]rri vltrlü .t |hlhárr Íi!'bl

Tárgy: Tát váms te|epü|ésÍendezési eszközók
modositása - meghívó egyedstési |árgya.
|ásnl

lkÍatósám: |.l|/l UH|| unrÚ14
Hiv.5z,:60-132014.

Úgyintézó: Gátsy zo|tán
Té|€fon: +361 81í9667

illililÍlffi||]lililil|il
NKHOO8S9404

Budapeí' 2014. júnlus 5,

BIro J'i'zséf
ÚfÜgyi, VasÚü es Hajóási Hivah|t vezeló

nevében és megbíásábó|:

lll(Hs^ff#:

2014.JÚN ]1'
I)á1uín: ' . . . . . . ' . ' ' . ' . . - ' . . . . . .

t,l. ós H|dÚgyi F.óo€dÍy
bsedólyezé.i & FügdoíEabdyods| oszlály

í066 8udaFst TeÉz M' 62. . í387 E!ds6| 62' Pí':30'. bjebn: +361 474 1r/0.fir: +361 331 s€l7
wrunki.bu
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EoI\VÉDELMI MIMSZTÉRÍÍIM
EATÖgÁGI HIVATAL

l l35 Budspest, L€hel utcc 35-37. ' Postacím: ] 865 Budapest Pf': 25'
Te|efoí: 06 (l) 237.5556 . HM 27-933 . F&\: 06 (l) 237-5551 . Lnv12,7 -945

- e-mail: hatosag!!riYata(@!449y.!!'Y9b: http://Lun'hetosagihivatal.kotnAív.nu

@o01

NÍ. s?*á!B; 3794-| /20l4/bhi
Hiv. szIía: 60 1^3n0|4

!É!

Táti Közös tnkormín}.z5ti l{ivaÍál

2534

TtiÍgy: Tát vfuos telepÍ ésÍeDdezési

Tisztelt CíD!

Megkeresésiike élt€síteE\ hogy a táT8yi doL:uEentációt megvizsgáltattam és azal
kapcsolatban az alábbi állasfoglalást adoa:

A fenti hivatkozJsi számon érkezett dokurnentlá.iób&í foglalták a honvédeleE erdekeit
negr étintik, a Magyar Honvédség neEzeti és szöYetÉgi védeLÍli felada1ai végrehajtása
biztosítot! ézérJ az abban foglaltakkal kaposolatban kiilön ésaevételt nem teszek.

Tájékoáatom, hogy a tárgJr szerin1i temában meghirdetett 2014. jÚnius 10-i egyeáetó
táTgyal{ison a megbívó kései érkezése rniatt nem á{1 módoEban rcsá veEri.

Jelen állásfog]8lást, miltÍ a telepillésfejlesáési koncopoióIól, az integ!ált
tel€píilesfejlesztési statégiáról és a telePiilésrendezési eszközökőI' valarnint egyes
tel€piÍésrendezési sajátos jogintéeéDyekól szóló 314n012' 6]- 8,) Korm. rendelet 9. sz.
mellékletének 17. pofijában m€gj9lölt állanigazgatási szew adtam ki, Íigyelemmel az @ítÉtt
köruyezet alakítíísárcl és védelméról szóló 1997. évi Do(Vn. tőrvény 7. $ (2) Ín) pontjára-

Budapest' 20l4' június 06.

TisÍelettel:

Dr. Gulyás AEdrás gzr€des
HM Hatósági Hivatal fóiEpzgató

rcvében és Ílegbíásából

Ü;i;r.'n (|.uax} ol( GÚüoI dacnca (tc|'.+36 ( |J 2lí5|97'' HM 0p'+6-|a'1i ía,' +3ó ( I ) 237.'557l
rudák l' 9- p|d'lclm4rt

2'* nld': ImÍüll

l. sámú pild.íny

,ó*fiilj'"\
J-s-'r'rtn, S
:  l i . t  i
t [..,fl .:

%, i2
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Építésüryi és trökegvéde]rni llivatel
ÁllaEi Fóépítészi Irodg

Ugyszán; FED/o]/I806/2014'
ogyintézd: Bor5ik BeáÍ'a (Í} 22,5l2-25ó,
Hiv. szám: 60-|3/2014

i '  jún 2t] ]4  ]2 l50 IMK|]  EPITISUCYI l ] ]VA lAt No 4 l t l4  C.  1/1

201{ ]ÚN 10

Tárgy: TÁtVrirostelepülésr€ndezesi eszközeiÍek
. Te|eqülésszerkczoti TeÍ!, valamint a
H€lyi Epítésj szablilyzat (HESZ) -
módosl!áss Íésacrü]eteken
- cEyc4rELU lJ tsydá5 

-

Szenes Lajos úr
polgárme6tér
TáÍ város tDkormán}zaÍá

TÁT
Kossuth Lajos ú! I5'

2534

Tisáelt PolgármesÍ€r Üf !

Tát teléPtllésrendezesi eszközeinek módosÍtásáva] kapcsolatban a te]€pülésf€jlesáési koncepcíóról, az
integÍált telepÍj|ésfejlesíési stÍatégiáró| és a telePúlésrendezési eszkózökől, va|amint eses
relepülésrendezési sajátos jogintéznényokő| szó|ó j|4/20:l2. (Xl. 8 ) Konn' rend€let (EljÍ.) 39' { (l)
bekézdése szÉrinti _ 20]4' június 10. (kodd) 9'00 órÁrA meghirdoteÍ. etyezeló lárgyalásra vonafkozó
meglívót, illetve ffiItrtréFéni az--EáE6 tn-ódösÍ6óka-ffiEiffi-íedvén)aeIv€kot megkaptam' A
tervlapok és a szöveges tájékoztatás alapján, 92okát átt$ulmányozva megállapítTttam. ho6/ áz újabb
módosít{s ellen kifogÁst nem €melek, az éIdekelt á||atnigazgatisi szervek véleményének figvelembe
véte]éve|.

A'l egyezLelö útryalfuon e$éb e|foglaltsrig mtan résa venni nem trrdok.

székesfebéÍvlíJ, 2014' június 5'

Tisztelettel: / , '  /

/bÍa- ^^
x'akálu Temát
állami ÍöéPítész

L.Y€lezéli.Ín] 8ooo székesf€héNál, szcnt klvín lér9' L|8yinrezés helye: 8000 szék.5fehéÍvA!' v{rköúl2''24

Ic| '22!5L2.250'06Do'2a8.94sJ FA'2z i l2 259 e Íns ||d|anjtócP|tcsz@tc, .Í \ÚÚ 'nU
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FEJER MEG\TI KORMANYHIVATAL
Építésüryi és Örökségvédelmi Ilivatal

Állami tr'őépítészi Iroda

Ug}'szám: FED/ol/]80-4/20l4'

--< Üg}'intézó: Borsik Beáta (E 221512-256)
( 

l Hiv. szánr: l30.5/]0]'1'
'- U\jL-^

szenes Lajos úr
polgármester
Tát város onkormányzgta

Tisztelt PoIgárm€ster Úr!

Tárg"v: Tát Yáro5 településrerrdezési eszközeinek -
Településszerkezeti TeíV. Szabá])'ozasl
Terv va]amint a He]}'i Epitési Szabál}'zat
(HESZ) - módosítása több ponton
-végső szakmai Vélelnényezési szákasz.

,_Dit.

TÁT
Kossuth Laios út ] 5'

2534

rtt_(J

"l.1ra't ulnF( lc

..Tát város 1elepűlésrendezésj eszkózeinek módositása ]0]2.20lj'. megnevezésű. ..20]'l- janUár hó..
kehezésű. végső szakmai r'éleményezési dokumentációt kérésére átteki etten. arró] az épíletl kö yezet
alakításáról é5 védelméről szóló l997 évi' LXxVltI ' ÍöÍven} (a tovabbiakban: EN') 8' s-& va]amint a
településfejleszlési koncepcióról. a7 integrált telepü]ésfejlesztés; sÍatégiárói és a teiepti|és|e'ldÉZés;
eszközökről. \'alanrint eg.'"es telepü]ésrendezésj saiátos jogintézményekről szó]ó ]]4/20]]' (XI' 8.)
Kormán!'rcndelet (a továbbiakban: EljL) a0. $ (3) bekezdése szerint az alábbi végső záró szaknrai
\éleInél l !a adoIn '

Á tervezési munká eliózménvei:
Az önkormán'""zat a halál}os tc]cpüIésrendczési cszközök módosításával kapcSolatos 25/20]3' (II' 26') Kt'
határozatában a tervezési feladatnak megfelelő módositásokat rögzjtette'
Tál képviselő.testii]ete a 2612013' (II' 26.) Kt' határozatával döntött a partnerségi egyezlelés szabályairól'
Jelen módosításokloz az EljÍ.3,7. s.a szeíint szükséges előzetes tájékoaatást megkéÍték. melyet a
FDD/o1/187.2/]0]]. számú.:0i3. ápri l is 8-án kelt levelembelr adtan] rneg' Az Eljr '  38's (])-(2)
bekezdése szeíinti r 'éleményezési szakaszban a FED/o]/]87-4/20]3' sáDlú. 20]j- november 5.én kelt
leve]emben szakmai vélenrén!t adtam'

A társ],i módosítás a településszerkezeti teÍv módosításával e!}'iitt tórténik.

Tenezesi feladat:
1' Depónál a kerékpárút lokális konekciója a Ínegvalósulás figyelembe vételével
2' Római úti lakóterületen az Utcák szbálvozási s7-élességének koÍrekciója
]' A MoByorósbányai út szabál],oási szélességének pontositása
.l. Az ipari területen a közú1helyének meghatározása
5. Unyi patak szabályoásának módosítása a7 án'í^'édelmi teÍv s7erint
ó. Un)'i pataknál a kerékpáÍút fejlesáése
7' MaeÍámál a közlekedési há1ózat kismértékű korrekciója (5/]5 hrsz-ú út é5 37 Arany J utca

összekötése)
8' Játszótér melletti út feltüDtetése
9' westel loÍony lneIlctti ingatlanon a közparkoló negszüntetése

l,e!e]e2ési cIm: 8000 székcsfché'a áL szcnt lS1\án 1ér 9' t]g)'i!tézés hc|}c: 800clszékcsfchén.áI. vírkörÚt:2.]1
Tcl: ]:]jl].:50' ()ó1](l]].18'9.l55 Fd\:]:'l5|2.]59 e.irajl: a]lanri |oepite\llzi |eieÍ,kdrkh'hu

Táti Kózö6 toton] .':'i]l:!i iÍíatrl



l0. Esztergom melle1ti közigazsatásj határ nródosulása miatti teÍiile1ek szabá])'ozása
. A Horgásáó. Pihenőpark teÍületének szabál]'ozása (] ]7 sz. e]keÍülő út Duna paÍ)
. Mezőgazdaságiterület szabál-vozása (1l7 sz' elke[ilő út lokod lelóli része)
. Fe1sö sziget ke]eti szigetcsúcsának szabál}ozása

11' Bau-Mix Szere]vénybolt tclkén (]225 hrsz ) a \'éderdő megszüntetése
l2' Bécsi úlicsonrópont szabáh'ozásának módosítása a tcn'ezetl körforgalom miatt
13' Falu a!a területe| a 081/2 hrsz-ú ingatIan szabál).ozásának nródosítása
l'l' 'A. temelő bőYitése miaÍ a szabál\'ozás módositása
l5' A Hang}a ABC fejlesaése érdekében a szabá]!'ozás módosílása
] 6' Arpád u1ca szabál}'ozásának módositása
l 7 ' HESZ lnód os ilá sa a szé lkerék létes ítésének szabál],ozása érd cké ben ( időköZben tör1ésre kerü lt )
l8' Az álaptérképi elterésekbő] adódó pontatlalrságok konigálása
l9' KeÍékpánrt há|ózat IcjIcsztése Baina fe]é
]0' llESZ módosítása az ikcÍlrázas beépílés lniatt
]l. szenn}.víaisaító kisbcreldezés e1he)1ezése a Depó teÍiiletén

A tclcpülésrész területére batályos te|epülésrend€zési €szköziik:
13/2001. (0'{.24.) Kt. határozatal jó\'áhagyott telepi]]ésÍejlesaési koncepció

- 53/2004. (xtr. 11.) Kt. háLározattal .jó\'álrae} olt te]epij]ésszerkezeli 1eN
| '/200'Í. (xI]. l4.) x l .  retrde|ene] ió\;ha;l  ott Hl]17 é. .z"bj|r oá. i  ten

Je]en vélcnrérr}'cnr a]apia a vÁT] Városépítési Tanácsadó és TeÍvcz.i Iloda Kft' (Havas Mária lczc|ii
településter\ ező TT/ | E 0 |.I065) áhal e]kéSzíte11. ..Tá1 \'áros 1elepülés|endezési eszkőzeinek nódosilása
20]]-]0]]..megnevezésű...]0]1.januárhó.(eheze\t| ' . 'AlIalni  fóepItesz záro \eIenren\'ezésébez készűlt
an}'ag.. c. ten'do kumentác ió ' A ten,ezési munkál a ] 66/20 ] 3 . (v l l ' l l ' ) Kornl. ren de]etben rneghatározott
Lcr\eZói io.osult-ár 5/er inLi l<ne/U l;!e/<

A láÍg} i kérelem az E!ir. .{0'$ ( ] ) bekezdése szerinti záró \'é1cményezésre 2014. február fo-án érkezett aZ
áltami főépítészi i rodára' Az E1jr '  10.s (])bekezdóse szer i i t i  YalaDlenD}' i  dokumentum a FED/0l/ l80-
]/']01.l' számú hián}'pótlási Íélhí\'ásornat liö\,etően. ]0 ].1. március 10 én kü]dték lneg'

A ten.ezés e]őkészítése a tön'én}i előíásoknak megfelelően tb]]t' Azonban nem rendelkezem
infomlációval arról. hoe}'a vélenrén}ezési eljárá5 során az Elir' 9' mcllóklctében szercplő \'alanenn\'i
ál]amiga7gatási szen,et be\,onta e az önkoÍl11ánYzal' Az iratanyagban nem lelhcto ftjl az alábbi szenek
negkeresése. jllen'e n!'iIatkozatai:

.  Dl|| laJpol\ \eIn,,eI iPárkTt"/pal j .á!
r Nenrzeti Közlekedésj Hatóság Légügf'i Hi!atala
. Forster G\ula Nemzeti orökségsazdálkodásj és szolgáltatási Központ
. KEM Konnárr}'hiVa1al Tatabán)'ai Járasi Hivata] Epítésüg}'iés oÍökségvédelmi Hi\'ata]a
. KEN'Í Konnán\'hivata| N.jvény. és Talajvédelmi Igazgatósága
. Honvédelmi MinisÍériunr I{atósági Hi\'atal Vezetóje
. Nemzeti Média- és Hirközlésj Hatóság l]i\'atala
. Esztergom város onkom1án}'zata'

Az E1jr' ]7' .s (2) bekezdése éÍelmében az clőzeles tájékozatási szakaszban a po|gám]cslemek az
e]őzetes táiékoztatót meg kelI küldenie a partnerségj cgyczlelés szerini az eljárásban érintcn
paítnereknek. a 9. rnellékletben Dleghatározott államigazgatási szen.eknek. és te]epülésszerkczcti ler\
készítése vag} nródosítása eselében az érjntett leÍületi. települési öllkonnán}'zatnak- A fentiekben
íelsoroIt szer!ek. szer\eze1ek Dlegkeresésetehátfe]tótlenü] szükséges'
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Továbbá a dokument'íció szerint az e|őzetes tájékoáatiísi szakaszban az ofságos vízü$/i Fői8azgalóság.
a Nentzeti Kömyezetügyi lntézet Észak-dunántúIi kirende|tsége. a KEM Kormányhivatal Főldhivatala .s
a Magyar Bányászati és Fö|dtani Hivata| Budapesti Bányakapitányság a kiadott vé|eménvében Dem
nj'ilatkozotl aÍTa vonatkozóan. ho8y toYábbiakban nem kíván ÍészÍ vetrli az e|járiisban. Azonban ne|n
|e|hető fel annak hitelt érdemlő bizonyítéka' hog.'- ezen szen,ek is kaptak-e szabálJ,os meghí\'ást az
e5'eaetö lire"-\'alásra. és ennek biÍtokában nem kép\'ise|tették magukat.

Az E|jr. 34. s (2) bekezdése éfte|mében csak az| az érdekeltet kel| kifoglá.st nem eme|ő vé|emón\'ezönek
tekinteni. aki az e|jáÍis sonán az eljárási szabá|}'okban meghatározott határidőn be|űl nem adotl .
áIlamigazgatási szerv esetében jogszabál],on alapu|ó . vé|emén)1. iIIeNe ̂ z eg'vez|elő tárgYaláson
sz.bá|yos meghíuás e||enére Dem vett y'eszt. va8y aki az e8yeáető tárgyaláson nem képYiseheti nragát
és leve|ében nemjogszabá|von a|apuló vélernényének f€nntaÍtásátjelzi. az adott e|járási szakaszban'

Az Eljr' 28' s.a szerint a konc€pciót. a straté8iát és a te|epülésr€ndezési eszközöket a polgármesler.
egleaeti a paítnerségi egyeaetés szerinti éÍintertekkel a he|yi adottságoknak meg|elelően. az
államigazgatási szeÍvekkel, az érintett terÜleti é5 telepi'ilési önkormányzatokkal. Koncepció. slratégia.
településrendezési eszköz vagy azok Dródosítása vé|enrényezési eI,jáÍás lefol}'tatása DélkÜl lem
fogadbató €|'

Az Észak.Dunántúli Kömyezetvédelmi. TermészeNédelmi és Vízügli Felügyelőség (EDU-KTVF]' a
Nemz€ti Köz|ekedési Hatóság Utü8-Yi. vasúti és Haióási Hivatal. a KEM Kormányhivatal Közlekedési
Fe|ti8ye|ösége. a KEM Kormán}'h;vata| Népegészsé8ügyi szakigazgatlási szen'c. a KEM
Katasarófavédelmi lgazgatóság. a KEM Rendór-fókapitányság a szakmai vélemén).iikel Ínegadták.
észreréte]l a-,, á|lami Íóépilés/en ki\ü| .az EDU.KTVF ten.

Az t'nkormán).zat jelen levelében tájékoz|at. hog}, a vé|eményezési eljánís sonin beéÍkezex elléró
vélemények miatt eg'vezető tár€'va|ás tartásám kerüh sor ]0l-]. december ]9+n. A 1árg\'aláson készüh
jeg'1zőkön)'v szerint megie|entek a paÍtnerek (ingatlantu|ajdonosok). illet\'e a KEM Kormán}hi\aEl
Köz|ekedési Felüe}e|óség és Tát város onkormán}'zatának képviselői. A rírs'?|áson - a je$,zókön\\
tanúsá8a szerint - az önkormányzat nevében Kost'vál János kérte a tervezötöl. hos' a hoÍgásaó
északkeleti szomszédságában lévő 010ó.0]l4 hrsz.ú ingatlanok a terven tarta]ék szabadidő és
sportterületként szerepeljenek. melynek a teívező a telepti|ésszerkezetiten'en e|eget tett'

Az E|jr' 39. s (3) bekezdésében előirt. Tát Város Képviselő{estü|ete a ] 2/20i4.(I- 28.) Kt' határo7rtában
dölr|ött a beérkezett vélernényeket elfogadásáróI. mellyeI a véleményezési szakasÍ leártnak tekinti' A
döÚtés kőzzétételre került-

záró szakmai véleménv:
A áró véleményezésre benyújtott dokumentáció áNizsgá|ása 5oán megál|apitottam. hoBy az
összhan8ban \'an a vonatkozó. köte|ező éÍvén)'ű ma8asabb rendíi jogszabá|yokka|.
A te|epülésszerkezeti ten,en a közbenső vé|eménvezési á|Iapottó| e|téróen a tfugyaláson felvetetÍek
érte|mében kije|ö|t tartalék szabadidő és spomerületel kérem lörölni. Mko jelű. korlátozon használalú
Ee.,őgrzdrsági területfelhasmá|rísban tartani. meÍt el|enkezó esetben sérü] az es'eaetési eljáÍás
jogszenisége.

Tát város tárg,ai tel€pülésszerkezeti terve - a fenti javíús
rnódosítá$ira irán)T|ó áró vé|eményem e8yetértő. javaso|om

után -. szábályoási teÍ!'e és a HÉSZ
annak testii|eti jóváhag}ását. aflenn\'iben
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az Eljr'-beD elóín \'élelnén!'ezési eljárást _ az elóbbiekben részletezettek fig)'elembe \,éte]éve]
jogszerűen Íbl),tatta 1e az önkormán}'zat'

További tee|rdők:
Az Eljr' .13' $-a szabályozza a településrendezési eszköz €lfogadási és hatá|Yba|éDtetési szskasát. meh
alapján 1egkorábban te]ies e].járás esetén a településrendezési eszköz közlését kö\'e1ő l5' napon. de
legharrrarabb aZ e]logadástóI szánított j0' napon lép hatál}'ba' Te]epiilésrendezési es7köz közlése: a
po]gánnester a telepű]ésrendezési eszköa az ellogadásáról szólóicg}zók.jn}'\!el e5i]t a kép\'iseló.
testülcti dóntést kö.t'ető ] 5 napon belűl ncgkűIdj az állalni fóépílésznek és az eljárásban ré5á ve\.ő összcs
állanigazg^lásj szel.LDek. \agv az elektronikus úton hite]esített dokumentulnok elérését biaosít\a l5
napon belül értesiti az állami löépítészt és az eliárásban részt ve\'ő összcs állanigazgatási szenet annak
elérési 1ehetőségérő]'

Az Eljr. 1]' 
"s 

(j) bekezdése szerint. amenn]'iben a7 állani fóépítész \'ac\'az cljáÍásban lészl \e\ő
állanigazgatási szelT.iogszabál)'i ülközés1 észlel. haladéktalanul kezd€ményezi a forarosi é' nr<g:ei
konnán!'lrjvatalnái a polgánnes|er eg}idejrj tájékoÍatása mellett a telepiilésrendczósi döntés

.ioqszeniségé\'el kapcsolatos törvéDyességi felügyeleti €|járás lefolytatásá|'

Az Eljr..1j' $ (.1) bekezdése szerint a polgármester gondoskodik a telepü|ésrend€zési eszköz En 8 s
(1) bekezdése szerinti nyi|vánosságáróIl anlenn}.ibcn ennek az info]Ínációlechnológiai feltéteIei
fennáIlnak. a 1eleptilésÍendezési eszközöknek az önkormán}'zat honlapján \'a]ó közzététeIéről. vaIamilÍ az
eg}'es ingatlanokkal kapcsolatos re]epű|ésrendczósi köYetelményekől adandó tájékoáatásró1'

,{ főépitészi te\.ékenységró] szóló ]90/2009' (TX. ]5') Kom]. rendelet 7' s h) ponlia szeri lÍ az ál lami
|óépilész ellátja az EIir. .ben nreghatározot1 szakmai fe]adatokat'

Áz elíogadott telepiilésrendezési eszközökeÍ - telepü|ésr€trdezési terTeket és helyi épitési
szabáIyzatot - digitális adathordozón. *.Ddf formátumban és DaDíralapon is (színes kivit€lben)
kérem meskü|deni irodám részór€.

Felhívom to\'ábbá a fig}elmet. hog!'az Épitésüg}' Dokumentácjós és Infomációs KöZpontról. \'alamint az
orságos Épitésüg}'i Nyih'ántartásró] szóló 3 ] ]'1]0] 2' (xI' 8.) Korm. Íendelet '1. $ (J ) bckezrJés e) pontja
alapián a lelepijlésreidezési eszközöket. a rendeletet \'a$. határozatot és ten'nrellékletel az
önkomrányzat döntósét kövelő 30 napon belüI a jeg}ző köteles a (]) bekezdés szerint a Dokumcntácjós
Központ részére ülg}eDesen átadni. illet\'e megküldeni.

A végső szaknai vélenél}ezési szakaszban a záró n}ilatkozatomat az Eljr' 40.s (2) bekezdós a) porl(ia
alapján adtalrr ki'

SzékesÍ.eh én'ár. 20 ] 'l ' nrárcius 18'
I i s z re l e r l e l :  1 , \  /
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