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 VÉLEMÉNYEZTETÉSÉRŐL  

 

 

A véleményezési eljárásban a törvényes határidőn belül 12 állásfoglalás érkezett. 

 

ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK VÉLEMÉNYEI 

 

Megküldött állásfoglalásukban nem emelnek kifogást,  

- TM Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

- Nemzeti Közlekedési Hatóság 

- TM főépítész 

- TMKh Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály 

- Országos Atomenergia Hivatal 

- BMKh Bányászati Osztály 

 

Észrevételt tesznek 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

Kéri a Medina község területén üzemelő radarállomásra való tekintettel a 
fejlesztési koncepcióban szerepeltetni, hogy a magas építmények hatással 
lehetnek a radarállomásra.  

Magas építmény szabályozása nem a fejlesztési koncepció feladata. 
A helyi építési szabályzat megalkotásánál figyelembe vesszük. 

 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Véleményében formai javításokat kér a megalapozó vizsgálatban. 

Javítjuk. 
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TMKh Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 

Felhívja a figyelmet, hogy az ivóvízellátó rendszer fejlesztésénél, milyen 
anyagból készült vezetékek építhetőek be. 

A Fejlesztési Koncepciónak nem feladata a fejlesztések kivitelezé-
seinek szabályozása. 

Szekszárdi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

Figyelmeztet, hogy a Leányvár nyilvántartott tájképi jelentőségű régészeti 
lelőhely területén helyezkedik el, ami kizárja az ide tervezett borászati 
célú fejlesztést. 

A régészeti lelőhely nem fedi le teljes Leányvári részt. A borászati 
fejlesztés, ezen területen kívül valósul meg. 

TMKh Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosz-
tály Építésügyi Osztály, állami főépítész 

I.  Az eljárás szabálya 

A megküldött anyagból nem tűnik ki a települési főépítész közreműkö-
dése. 

A megküldött anyag a közreműködésével jött létre. Az aláírását 
pótoljuk. 

II.  Partnerségi egyeztetés szabályai 

Felhívja a figyelmet a partnerségi egyeztetés szabályainak az EljR. 29.§ 
szerinti betartására. 

A fejlesztési koncepció véleményezésre való közzététele megtörtént, 
a koncepció jóváhagyása során a partneri, lakossági vélemények is 
bemutatásra kerülnek az elfogadott partnerségi terv szerint. 

III.  Megalapozó vizsgálat 

A területrendezési tervekkel való összefüggés vizsgálata nem teljeskörű. 
Kéri kiegészíteni. 

A térségi területfelhasználás és tényleges terület használat eltérést 
kimutatjuk. 

 

Beszámolót összeállította: Csaba Gyula tervező és Béres István főépítész 


