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Válaszok 

a Bajót új településrendezési eszközök 

véleményezési dokumentációjára vonatkozóan beérkezett véleményekre, állásfoglalásokra 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (1) a) pontja szerinti teljes egyeztetési eljárás,  

Korm. rendelet 38. § szerinti véleményezési szakasza keretében (39. § (2) szerint) 

 

Bajót Község Önkormányzata megrendelte a település 2002-ben jóváhagyott településrendezési 

eszközei (településszerkezeti és szabályozási terv, valamint helyi építési szabályzat) felülvizsgálatának 

(a megváltozott, új jogszabályok szerinti átdolgozásának) elkészítését. A munka elvégzésével - 

árajánlatkérést követően - a korábbi tervezőt, a PLANNER-T Kft. Tervezőirodát (1016 Budapest, 

Naphegy u. 26.) bíztuk meg. 

Az ennek során tervezett kisebb módosítások alapvetően nem érintik a település fő infrastruktúra 

hálózatát, zöldfelületi rendszerét, a kulturális örökség védelmét; lényegében nem növelik felhasználási 

intenzitását. Mivel azonban a terv teljes körű átdolgozásáról van szó, ezért az terv véleményeztetése 

során a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 32.§ (1) a) pontja szerinti teljes eljárás lefolytatása volt 

szükséges. 

A tervezőiroda (még 2015 márciusában) összeállította a terv-módosításról (felülvizsgálatáról, új 

településrendezési eszközök készítéséről) szóló ismertetőt (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36. § a) 

pontja szerinti előzetes tájékoztatási szakasz), melyre vonatkozó előzetes nyilatkozatokat a 

véleményezési eljárásban érdekeltek többségétől megkaptuk. 

A tervezési folyamat meglehetősen elhúzódott; ennek oka részben az volt, hogy a tervezők közben 

számos pontosító egyeztetést folytattak az Önkormányzattal (az időközben felmerült kisebb 

módosítási igényekkel kapcsolatban), illetve - egyes rész-területek vonatkozásában - az illetékes 

szakhatóságokkal, mindenekelőtt a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával. Ezen egyeztetések 

alapvető célja az volt, hogy a hatályos tervben szereplő fejlesztési elképzelések (döntően az abban 

kijelölt gazdasági területek, illetve egy kisebb lakóterületi fejlesztés) továbbra is megtarthatók 

legyenek (a hatályos terv készítésekor, jóváhagyásakor ugyanis még nem volt hatályos OTrT, és az 

abban kijelölt ökológiai folyosó, továbbá a Natura 2000 területek is a későbbiekben kerültek 

kijelölésre, és ezek a hatályos tervben szereplő fejlesztéseket is - melyek megtartását az Önkormányzat 

továbbra is szorgalmazza - érintik). Ezen területekre vonatkozóan ezért a tervezők - külső szakértő 

bevonásával - külön Natura 2000 hatásbecslést (2015-ben), illetve élővilágvédelmi szakvéleményt 

(2018-ban) készíttettek (ezek a környezeti vizsgálat és értékelés mellékletét képezik). Egy - a település 

szempontjából is - fontos, aktuális, tervezett beruházás miatt (Gerecse Natúrpark Péliföldszentkereszt 

térségében tervezett látogatóközpontja) 2017. év végén - 2018. év elején készült továbbá egy terv-

módosítás, mely (tárgyalásos eljárás keretében) 2018. év elején jóváhagyásra is került, és azt a 

tervezők a jelen terv-anyagba beillesztették. 

Mindezen kiegészítő, pótlólagos munkálatokat követően, továbbá az előzetes vélemények, szakmai 

javaslatok alapján a tervezők (2018. decemberében) összeállították az új településrendezési eszközök 

véleményezési dokumentációját (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 36. § b) pontja szerinti 

véleményezési szakasz), melyet az Önkormányzat megküldött a partnereknek a partnerségi egyeztetés 

szabályai szerint, valamint - mivel a tervezési folyamat ennyire elhúzódott - a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 9. mellékletében meghatározott összes államigazgatási szervnek. Ezen véleményezési 

szakaszban a megküldött dokumentációra vonatkozóan beérkezett véleményekben foglaltakat az 

Önkormányzat áttanulmányozta, értékelte, és azokkal kapcsolatban - a tervezőkkel egyeztetve - a 

következő válaszokat fogalmazza meg. 
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-  Faragóné Godó Mária (Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  

    Kormánymegbízotti Kabinet, Állami Főépítész) (2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.)                                            

KE/8/4-3/2019.ügyszámú szakmai véleménye: 

- Pótolni kell a települési főépítész nyilatkozatát a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 1. és a 3. melléklet 

tartalmi elemeinek tartalmáról és részletezettségéről. 

- El kell készíteni az új országos területrendezési terveknek való megfeleltetést. 

A tervkészítés kezdési időpontja 2015, ezért a tervi összhang igazolása a 2019. március 16. előtti 

OTrT előírásainak megfelelően történhet. 

„61. Általános alkalmazási szabály 

90. § (1) E törvény rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti 

eljárásokban kell alkalmazni.” 

- A település rendelkezett hatályos településrendezési eszközökkel, melyek építési jogokat 

keletkeztettek, melyet az új terv készítésekor figyelembe kellett venni.  

- Településszerkezeti terv:  

   - a Településszerkezeti terven lévő betűjeleknek meg kell felelni a jelmagyarázatnak és az Eljr. 

előírásainak, a tervlapot javítottuk. 

  - A tervezett északi lakóterület évtizedek óta szerepel a településrendezési tervekben, ott építési 

joggal rendelkeznek az ingatlantulajdonosok  

   - A biológiai aktivitás számítását az egész településre el kell végezni: a biológiai aktivitás számítását 

az eddig hatályos településszerkezeti tervhez viszonyítva számítottuk ki.  

  - a Településszerkezeti tervet az Eljr. előírásainak megfelelően kell elkészíteni, a tervlapot javítjuk. 

Helyi építési szabályzat rendelet-tervezete: 

A rendelet-tervezetet javítottuk, a mellékletben jelöltük a javításokat. 

A 6.§ (1) bek., 8.§ (1) bek., 12.§ (1) bekezdésben használt vonatkozó/hatályos jogszabályra való 

hivatkozás sérti a vélemény szerint a jogbiztonságot, de az OTÉK sok-sok helyen alkalmaz ehhez 

hasonló, illetvE ilyen megfogalmazást, pl.: OTÉK 389.§ (2) 47.§ (5), 48.§, 49.§, 53..§ (6), stb…. 

Az 52.§ (4) bekezdés előírásait az OTÉK 33.§ paragrafus előírásaival összhangban pontosítva 

kívánjuk megtartani. 

Az 52.§ (4) d) a használat során keletkező hulladékok közüzemi vagy egyéni szolgáltatói szerződés 

alapján történő elszállítása biztosított –az OTÉK 33.§ (1) d) pontja is így rendelkezik. 

Az 53.§ (2) bek. b) pont bc) pont - a birtokközpont lehetősége és az Mk-1 övezetben a lakásépítés 

lehetősége két különböző dolog 

Az 57.§ (1) bekezdés d) pontja és az 58.§ (1) bekezdés d) pontja (d) Beépítés maximuma: 7 %) 

változatlanul hagyjuk, az övezetre nem vonatkozik az OTÉK 30/B.§ (5) bekezdése, mert az övezet 

nem burkolt köztér, fásított köztér és sétány. 

Az 53.§(5) bekezdés szó szerinti idézete az OTÉK 29.§ (8) bekezdésének 

„29.§ (8) Mezőgazdasági területen lévő, zártkerti művelés alól kivett telken építmény legfeljebb 

10%-os beépítettséggel helyezhető el. A különálló lakóépület beépítési magassága legfeljebb 7,5 

m lehet.” 

Szabályozási terv: 

- a 0181/2 hrsz. övezeti jelét javítottuk. 

- A tervezett északi lakóterület évtizedek óta szerepel a településrendezési tervekben, ott építési 

joggal rendelkeznek az ingatlantulajdonosok. 

- A meghatározott eltéréssel jelölt építési vonal jelölést töröljük. 

- A tervezett belterületi határvonalat javítottuk. 

- A jelmagyarázatot kiegészítettük. 

- A tervlapot a védelmek és korlátozások jelölésével kiegészítettük. 

- A külterületi Gksz besorolása megmarad a településrendezési tervben. 
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- Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

91-88/2018. iktatószámú levele: 

Illetékesség hiányában a dokumentumot áttette a Komárom-Esztergom Megyei KH Tatabányai Járási 

Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztályához. 

 

- Komárom-Esztergom Megyei KH Tatabányai Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály 

379-1/2019.iktatószámú szakmai véleménye: 

Kifogást nem emelt. 

Táj- és természetvédelmi szempontból az alábbi véleményt adta: 

Az 1., 3/b, 4-8., 10-11. számú módosítások ellen táj- és természetvédelmi szempontból kifogást nem 

emel.  

A 2., 3/a. és 9. számú módosítások területén a Natura 2000 érintewttséget figyelembe véve minden 

további fejlesztést megelőzően az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű 

területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 10.§-ának megfelelő Natura 2000 hatásbecslési 

dokumentációt kell készíteni. A 3/a. számú módosítás esetén az elkészített Natura 2000 érintettséget 

figyelembe véve a terület beépítésre nem szánt különleges övezetbe való átsorolása korlátozásokkal, 

illetve a jelölő élőhelyek, védett növények védelmét, fennmaradását biztosító intézkedésekkel 

képzelhető el. 

-Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

1842/1/2019.: ügyiratszámú szakmai véleménye: 

-1.terület: nem emel kifogást. 

-2.terület:a gazdasági terület megmaradhat. 

-3/a. és 3/b. terület: a módosítással, a beépítésre nem szánt különleges idegenforgalmi terület 

kijelölésével nem ért egyet.  

Válasz: A 3/a jelű temetőbővítési terület a Nemzeti Park Igazgatósága jogszabályi alapú véleményének 

figyelembe vételével kikerül a tervből. A 02/6-7 hrsz-ú ingatlanokat érintő lakóterület kijelölést a 2004 

óta hatályos településrendezési eszközök is tartalmazzák, ezért kérjük a Natura 2000 területek 

kijelölését megelőzően szerzett tulajdonosi építési jogok figyelembe vételét és ezzel ezen lakóterület 

jelen eljárást megelőző kijelölésének elfogadását. A 02/6-7 hrsz-ú ingatlanokat érintő beépítésre nem 

szánt különleges idegenforgalmi terület kijelölése kikerül a tervből. 

-0168/2 hrsz.: a buszforduló szabályozásával nem ért egyet. 

Válasz: A tervben jelölt buszforduló területe lecsökken a 0168/2 hrsz-ú ingatlan azon részére, amely a 

terepadottságokból is adódóan az erdő és a védendő élőhelyek tekintetében nem érintett, attól térben 

teljesen elhatárolódik a belterület közlekedési területéhez kapcsolódóan. 

- Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezet 

Vízügyi Hatóság: 

35800/7912-1/2018.ált: iktatószámú szakmai véleménye: 

-Javítani kell a rendelet-tervezet 19.§ (2) bekezdését. 

-Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

15486-0004/2018.ált: ügyiratszámú szakmai véleménye: 

A településrendezési eszközök elfogadását javasolja. 

Válasz: A vélemény választ nem igényel. 

-Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály 

KE/NEF/01056-2/2018.ált: iktatószámú szakmai véleménye: 

A településrendezési eszközök elfogadását javasolja közegészségügyi szempontból. 

Válasz: A vélemény választ nem igényel. 
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-Budapest Főváros KH Közlekedési Főosztály: 

BP/0801/52-5/2018.ált: iktatószámú szakmai véleménye: 

Hatáskör hiányában észrevételt nem tett. 

-Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatal Műszaki 

Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály  

KE-06/UT/00038-1/2019.: iktatószámú szakmai véleménye: 

A településrendezési eszközök elfogadásához hozzájárul. 

Válasz: A vélemény választ nem igényel. 

-Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  

Tatabányai Járási Hivatal Hatósági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 

KE-06/EP/109-1/2019.: iktatószámú szakmai véleménye: 

A változtatások örökségvédelmi érdekeket nem sértenek. 

Válasz: A vélemény választ nem igényel. 

-Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  

Élelmiszerlánc-Biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 

10.273/2/2018.: ügyiratszámú szakmai véleménye: 

Az átlag fölötti minőségű szántó, szőlő és gyümölcsös területek más célú hasznosítását nem javasolja. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 

15421-2/2018/h.: nyt.számú szakmai véleménye: 

Kifogással nem élt. 

 Válasz: A vélemény választ nem igényel. 

-Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási  

Főosztály: 

PE-06/ERDŐ/211-1/2019.: ügyiratszámú szakmai véleménye: 

Válasz: A vélemény választ nem igényel. 

-Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Főosztály 

PE/V/3884-2/2018.: ügyiratszámú szakmai véleménye: 

Nem emelt kifogást. 

Válasz: A vélemény választ nem igényel. 

-Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Soproni Hatósági Iroda 

CS/32195-2/2018.: iktatószámú szakmai véleménye: 

A módosítás az elektronikus hírközlés fejlesztését még indirekt módon sem korlátozhatja. 

Érintett területi és települési Önkormányzatok: 

-  Pengő Julianna Megyei Főépítész                                       

    Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal                                        

    2800 Tatabánya, Fő tér 4. 

 

VI-23/2019.ügyszámú szakmai véleménye: 

- A megalapozó munkarészek adatait frissítjük. 

- A kerékpárutak nyomvonalait javítottuk. 

- A különleges beépítésre nem szánt területek övezeteit a külterületi szabályozáson javítottuk. 

-Esztergom Város Önkormányzat Jegyzője 

824-2/2019.ügyszámú szakmai véleménye: 

Kifogást nem emelt. 

Nyergesújfalu, Nagysáp, Mogyorósbánya  

Önkormányzatai előzetes véleményükben jelezték, hogy az egyeztetési eljárás további szakaszaiban 

nem kívánnak részt venni. 
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-Magyar Közút Nonprofit Zrt.  

Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóság  

KEM-68/1/2019.: iktatószámú szakmai véleménye: 

Kifogást nem emelt. 

-Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-Főkapitányság Rendészeti Igazgatóság: 

11000/ /2018.ált.: számú szakmai véleménye: 

Észrevételt nem tett. 

 

Nem adott véleményt: 

Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Országos Vízügyi Főigazgatóság                                                                                

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési Hatósági ügyekért felelős helyettes  

    államtitkár (Légügyi Szakszolgálati Hatósági Főosztály) 

    1675 Budapest, Pf.: 41. 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és 

    Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztály                                              

Miniszterelnökség Örökségvédelmi Hatósági Főosztály                                   

     Örökségvédelmi Nyilvántartási Osztály  

Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 

 

Közmű-üzemeltetők: 

-ÉDV Zrt 

-Nemzeti Közművek Hálózat: 

-Invitel 

 

A partnerségi egyeztetés keretében vélemény, észrevétel nem érkezett. 

 

Bajót, 2019. május 10. 

 

                                                                  Tóth Zoltán s.k. 

                                                                    polgármester 


