ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/80-17/2018
MEGHÍVÓ
Úrkút Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 15-én (csütörtökön)
16.10 órai kezdettel megtartandó rendkívüli ülésére.
Az ülés helye: Úrkúti Polgármesteri Hivatal – tanácskozó terem.
Napirendi pontok:

1) A Településrendezési terv partnerségi és véleményeztetési eljárási szakaszának lezárása
Előterjesztő: polgármester
2) Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde alapító okirata
Előterjesztő: polgármester
3) Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés
Előterjesztő: polgármester
Napirendi pontok tárgyalása után:
1) Képviselői interpellációk, kérdések (amennyiben vannak).
Kérem, hogy az ülésen feltétlen és pontosan megjelenni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. november 12.
Fülöp Zoltánné
polgármester

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu

Szám: URK/80-17/2018

1. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉ S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-i rendkívüli ülésére
Tárgy: A Településrendezési terv partnerségi és véleményeztetési eljárási szakaszának lezárása
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2018. (IX.27.) határozatával
elfogadta a településrendezési eszközök jóváhagyandó munkarészeit. A határozat 2. pontja
értelmében megkezdtük a véleményezési, illetve partnerségi véleményeztetési eljárást.
Az eljárási szabályokat a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképérvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (VII.27.)
önkormányzati rendelet szabályozza.
Az eljárás során egy partnerségi vélemény érkezett, továbbá a véleményező államigazgatási
szervektől érkeztek vélemények, melyekre a Város és Ház Bt, mint településtervezők
válaszokat fogalmaztak meg. A Környezeti értékelést az illetékes szervek elfogadták. Az
érkezett véleményekből kiemelem, hogy a korlátozott mezőgazdasági területek miatt felmentést
szükséges kérni az OTÉK alól. További lényeges vélemény, hogy a Honvédelmi Minisztérium
nem engedi a 050 hrsz. alatti terület erdei turisztikai besorolását, így azt meg kell változtatni.
A véleményezési eljárás lezárásával a végső szakmai véleményezésre kerül sor, melyet
követően a Képviselő-testület elfogadhatja településfejlesztési koncepciót és a helyi építési
szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet.
Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatot fogadja el, mellyel lezárul a
véleményezési eljárás és megindulhat a végső szakasza a településrendezési eszközök
felülvizgálatának.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. 11. 12.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Településrendezési eszközök
felülvizsgálata tekintetében a partnerségi egyeztetés során, illetve a véleményezési szakaszban
beérkezett véleményekkel kapcsolatban - a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően
1.
megállapítja, hogy a lefolytatott partnerségi véleményezés során a módosítással
kapcsolatban a Partnerektől egy észrevétel érkezett, mely észrevétel elfogadásra kerül. A
partnerségi szabályzat szerinti lakossági fórum (közmeghallgatás) megtartásra került így
a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti;
2.
úgy dönt, hogy a közbenső véleményezés során beérkezett véleményeket az azokra adott
válaszok szerint elfogadja, jogszabályon alapuló el nem fogadott vélemény nem maradt;
3.
A tervezett korlátozott használatú mezőgazdasági területet, továbbá a mezőgazdasági és
gazdasági rendeltetésű erdő övezetekben a turisztikai célú létesítmények
elhelyezhetőségét, mivel azt a történeti tájhasználat, településszerkezet, mint kialakult
településrendezési ok és helyzet indokolja, és közérdeket nem sért, meg kívánja tartani.
4.
megállapítja, hogy a településrendezési eszköz módosítás véleményezési szakasza
lezárult;
5.
megállapítja, hogy a véleményezési dokumentációban szereplő "Környezeti értékelést" a
környezetvédelemért felelős államigazgatási szervek elfogadták, ezért a környezeti
vizsgálati eljárást lezárja;
6.
felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen döntés dokumentálásáról és
közzétételéről,
7.
felkéri a tervezőt, hogy készítse el a végső szakmai véleményezésre bocsájtandó
tervdokumentációt;
8.
felkéri a Polgármestert, hogy a jelen döntéssel összhangban átdolgozott
településrendezési eszközök felülvizsgálatát, az eljárás során beérkezett valamennyi
vélemény és a véleményezési szakaszban keletkezett egyéb dokumentum egy példányát,
továbbá azok másolati példányát elektronikus adathordozón küldje meg végső szakmai
véleményezésre a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészének, és a
kérelemhez csatolja 3. pontban foglaltak vonatkozásában az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendeletben (továbbiakban:
OTÉK) foglaltaknál megengedőbb szabályok, OTÉK 111. § (2) bekezdése szerinti
indokolását.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

ÚRKÚT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK FELÜLVIZSGÁLATA VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSÁBAN MEGKERESETT ÁLLAMIGAZGATÁSI- ÉS EGYÉB SZERVEK VÉLEMÉNYEINEK
ÖSSZEFOGLALÓJA

Államigazgatási szervek (és
sorszámok)

Címük

További
eljárásban részt
kívánt
venni/közbenső
véleményt
küldött

1

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
Állami Főépítész

8200 Veszprém,
Megyeház tér. 1.

XX

2

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Környezetvédelmi
Osztály,

8200 Veszprém,
József Attila u. 36

XX

3

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
(területi vízvédelmi, vízügyi
hatóság)

8229 Csopak, Kossuth
utca 16

További
eljárásban nem
kívánt részt venni

Előzetes/közbenső vélemény

1.a. Településfejlesztési koncepció (TFK) tekintetében felhívja a figyelmet a jogszabályok, valamint a partnerségi egyeztetés
szabályainak betartására
1.b. Településrendezési eszközök felülvizsgálata:: felhívja a figyelmet a partnerségi egyeztetés szabályainak betartására; felhívja a
figyelmet arra, hogy a településfejlesztési koncepció elfogadása meg kell előzze a településrendezési eszközök készítését, elfogadását;
1.c. A környezeti vizsgálattal tekintetében felhívja a figyelmet arra, hogy annak tartalmának és részletezettségének tekintetében ki kell
kérni az illetékes szakmai szervek véleményét. A környezeti értékelés tartalmával egyetért, fontosnak tartja a következetes,
ellentmondásoktól mentes területfelhasználásra való törekvést.
Közbenső vélemény: A részletes észrevételeit ld. a külön Válaszokban
Természetvédelmi szempontból felhívja a figyelmet ara, hogy a települést az országos ökológiai hálózat magterülete ill. pufferterülete is
érinti. Amennyiben a megyei terv övezeteinek pontosítása tervezett úgy kéri annak részletes kimutatását, alátámasztását.
Részletesen ismerteti a védett természeti értékeket ( Úrkúti-őskarszt, Kab-hegy, Natura 2000 területek, ex-lege védett területek), felhívja
a figyelmet a természetvédelmi szempontok (jogszabályok) érvényesítésére, a területhasználat-módosítások részletes bemutatására, a
biológiai aktivítás érték megfelelőségének igazolására.
Környezetvédelmi szempontból felhívja a figyelmet a zaj- és rezgésvédelmi, valamint a levegőtisztaság-védelmi jogszabályok,
követelmények betartására.
A megküldött környezeti vizsgálati tematikát alkalmasnak tartja a környezeti értékelés fejezet kidolgozásához.
Közbenső vélemény: A megalapozó vizsgálat és az Alátámasztó munkarészek megállapításaival egyetért, a tervezett
változtatások környezetvédelmi és természetvédelmi érdekeket nem sértenek. Az övezetek pontosított lehatárolását elfogadja. A
környezeti értékelést elfogadja, a tervet elfogadásra javasolja. Észrevétele nincs, választ nem igényel.
Felhívja a figyelmet a figyelembe veendő jogszabályokra és a védett értékekre, ökológiai hálózatra.
A környezeti értékelés tematikáját elfogadja.

X

8050 Székesfehérvár,
Pf.: 947.

Nem válaszolt

5

Közép-dunántúli Vízügyi
Igazgatóság, Balatoni Vízügyi
kirendeltsége

8600 Siófok, Vámház
utca 6.

Felhívja a figyelmet vízminőség-védelmi övezetre, valamint az egyéb vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységekre, a kapcsolódó
jogszabályokra.
Közbenső vélemény:
A tervezett beavatkozások vízgazdálkodási szempontból nem kifogásoltak, a tervezői javaslatokkal egyetértenek, környezeti
vizsgálat lefolytatását nem tartják szükségesnek

6

Országos Vízügyi Főigazgatóság

1012 Budapest
Márvány u. 1/d

7

Veszprém Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
(tűzvédelem, polgári védelem)

8200 Veszprém,
Dózsa György út 31.

8

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

9

Budapest Főváros
Kormányhivatala

10

NFM Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal

4

8200 Veszprém József
A. u. 36.
1387 Budapest Pf.:
1007
1066 Budapest, Teréz
körút 62.
1387 Bp. Pf. 30.

XX

Nem válaszolt
Előzetes tájákoztatást nem adott
Közbenső vélemény: Kifogást nem emel.

X

Felhívja a figyelmet egyes környezeti elvárásokra. A környezeti értékelés tematikájával kapcsolatban kifogást nem emel.
Közbenső vélemény:
A felülvizsgálat kapcsán közegészségügyi szempontból jelentős környezeti terhelés nem jelentkezik. A környezeti értékelésben
foglaltakkal egyetért. A dokumentációban foglaltak közegészségügyi érdeket nem sértenek.

XX

X

Hatáskör hiányában észrevételt nem tesz.

Nem válaszolt

11

12

13

14

15

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Műszaki,
Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály,
Útügyi Osztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal Hatósági
Főosztály, Építésügyi és
Örökségvédelmi Osztály
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Földhivatali Osztály,
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Veszprémi Járási Hivatal
Agrárügyi és Környezetvédelmi
Főosztály Erdészeti Osztály

2200 Vecsés Lincoln
út 1.

Nem válaszolt

8200 Veszprém
Mindszenty J. u. 3-5.

XX

8200 Veszprém
Mindszenty J. u. 3-5.

X

A nyilvántartott régészeti adatokat megküldte, Műemléki védettség nincs. Tájékoztat a készítendő Örökségvédelmi Hatástanulmány
tartalmáról.

X

Általános tájékoztatást ad és megadja a településre vonatkozó minőségi osztály adatokat.

8200 Veszprém,
Vörösmarty tér 9.
8200 Veszprém,
Batsányi János u. 5.
1135. Lehel utca 3537.
1555 Budapest, Pf.: 70
8200 Veszprém,
Megyeház tér 1.

16

Honvédelmi Minisztérium Hatósági
Hivatal

17

Veszprém Megyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály
Bányászati Osztály

18

Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság

19

Veszprém Megyei Önkormányzat
Veszprém Megyei közgyűlés
Elnöke
Veszprém megyei Önkormányzat
Főépítész

20

Ajka Város Önkormányzata

21

Kislőd Önkormányzat

Kislőd, Hősök tér 1.,
8446

22

Szentgál Önkormányzat

Szentgál, Fő utca 11.
8444

9400 Sopron Kossuth
L. u. 26.

8200 Veszprém,
Megyeház tér 1

Felhívja a figyelmet az egyes jogszabályi ill. ágazati szabványok betartására.
Közbenső vélemény:
Észrevételeivel kapcsolatban szakmai egyeztetés történt, az arról szóló emlékeztetőt ld. a Válaszokban.

Megküldte az adatszolgáltatást és általános tájékoztatást ad. A környezeti értékelés tematikáját elfogadja.
Közbenső vélemény:
A részletes észrevételeit ld. a Válaszokban. A környezeti értékeléssel kapcsolatban megjegyzi, hogy az Evt hatály alá eső
területek vonatkozásában a tervezett módosítások várható hatása nem jelentős, ezért kifogást nem elem.
Felhívja a figyelmet a honvédségi területekre, helyrajzi számosan tájékoztat az érintett területekről
Közbenső vélemény: A 050 hrsz-ú terület besorolása ellen kifogást emel, különleges honvédelmi területe kéri sorolni.
Ld. a Válaszokat.

XX

X X

X

Részletesen tájékoztat, illetve adatot közöl a bányászattal érintet teterületek vonatkozásában.
Kifogást nem emel.
Közbenső vélemény:
Ld. a válaszokat.

XX

19. a VMÖ Elnök
településrendezési eszközök tekintetében kifogást nem emel
19. b VMÖ főépítész felhívja a figyelmet a Veszprém megyei terv vonatkozásaira.
Közbenső vélemény:
Az egyeztetési dokumentációban foglalt területfelhasználások nem ellentétesek a Veszprém Megye területrendezési tervéről
szóló 5/2005. (V.27.) önkormányzati rendelettel.

XX

8400 Ajka, Szabadság
tér 12.

Nem válaszolt
Nem válaszolt
X

Kifogást nem emel.

23

Tótvázsony Önkormányzat

Tótvázsony, Magyar
utca 101., 8246

X

Kifogást nem emel.

24

Nagyvázsony Önkormányzat

X

Kifogást nem emel.

25

Magyar Közút Nonprofit Zrt

Nagyvázsony, Kinizsi
Pál u. 96, 8291.
8200 Veszprém,
Mártírok útja 1

26

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt

1439. Budapest, Pf.
695.

X

Nem válaszolt

X

Nem érintett, illetve nem kíván fejleszteni.

27

28
29

30

31

32

Budapest Főváros Kormányhivatal
Építésügyi és Örökségvédelmi,
Hatósági, Oktatási Törvényességi
Felügyeleti Főosztály
Ajkai Járási Hivatal Földhivatali
Osztály,
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Élelmiszer biztonsági, Növény – és
Talajvédelmi Osztály
Budapest Főváros
Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály
Budapest Főváros
Kormányhivatala Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali
Főosztály
MÁV Zrt Fejlesztési és Beruházási
Főigazgatóság, Hálózatfejlesztés

1364 Budapest Pf.
234.

A környezeti értékelés tematikáját elfogadja
Közbenső vélemény: fenntartja előzetes véleményét.

XX

8400 Ajka, Eötvös u.
10.
8210 Veszprém, Pf.
1001.
1138 Budapest, Váci
út 174.

Nem válaszolt
Nem válaszolt
Közbenső vélemény: a környezeti értékelés talajvédelmi szempontból megfelelően lett kidolgozva.

XX

X

Gyógytényező érintettsége nem áll fent, ezért m véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

1056 Budapest, Váci
utca 62-64.

X

Adatot szolgáltatott, nem véleményező.

1087 Budapest,
Könyves Kálmán krt
54-60.

X

Kifogást nem emel.

A táblázatban a szürkített sorokban lévő véleményezők, nem kérték a közbenső véleményezésben részvételüket, vagy nem válaszoltak.

VÁ L A S Z O K
ÚRKÚT TELEPÜÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK FELÜLVIZSGÁLATA TÁRGYÁBAN
BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEKRE VONATKOZÓAN

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL, KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZ
1. Vélemény: A Jóváhagyandó munkarészekben, a szerkezeti leírás 6. oldalán a táblázatban általános gazdasági terület szerepel,
a dokumentáció többi részében kereskedelmi szolgáltató terület. Kéri az összhangot. Nem szerepel a napelempark sem a
táblázatban.
Válasz: A táblázatban a még munkaközi anyagban szereplő általános gazdasági területet javítjuk kereskedelmi szolgáltató
területre. A napelemparkot is pótoljuk.
2. Vélemény: Kéri a korlátozott használatú mezőgazdasági területeknek az OTÉK 29. §. (2) szerinti területfelhasználásba besorolni
Válasz: Az OTÉK 6.§. (5) bekezdése szerint a (3) bekezdésben foglalt egyes területfelhasználási egységek a helyi
sajátosságoknak megfelelően tovább bonthatók. Véleményünk és az eddigi tervezési gyakorlatunk szerint ha a sajátos építési
használat jelentősen eltér az OTÉK szerinti általános és kertes mezőgazdasági területtől, akkor OTÉK szerinti általános és kertes
mezőgazdasági területtől, akkor lehetőség van további területfelhasználási egységek kijelölésére is.
Mivel az általános és korlátozott használatú mezőgazdasági terület építési használata jelentősen eltér egymástól, így
mindenképpen indokolt külön sajátos területfelhasználási egységként szabályozni a korlátozott használatú mezőgazdasági
területet. A korlátozott használatú mezőgazdasági terület sajátos építési használata az adott mezőgazdasági terület
(meghatározóan legelők) természeti és tájképi értékeinek védelméhez fenntarthatóságához igazodik.
A korlátozott használatú mezőgazdasági terület sajátos területfelhasználási egységet már több, mint 15 éve rendszeresen
alkalmazzuk, az ország több megyéjében, de eddig sem az illetékes állami főépítészek, sem az illetékes államigazgatási szervek
nem kifogásolták, de a tavalyi évben jóváhagyott - szintén Veszprém megyei Balatonfűzfő Településrendezési eszközök
felülvizsgálata is tartalmaz korlátozott használatú mezőgazdasági területet. Korábbi terveink a megyében, melyekben szintén ilyen
területfelhasználási egység van: Papkeszi, Balatonfőkajár, Szentkirályszabadja. Nem okozott ez problémát Zala megyében két
párhuzamos településünk felülvizsgálata esetében sem.
A fent említettek szerinti a korlátozott használatú mezőgazdasági terület alkalmazása megfelel a jogszabályi előírásoknak.
3. Vélemény: A településszerkezeti terv határozattervezetben kéri a szerkezeti tervlap léptékének javítását.
Válasz: Javítjuk.
4 Vélemény: Kéri a gyüjtőutaknál alacsonyabb rendű utak esetében a településszerkezeti terv és a szabályozási összhangjának
megteremtését, a gyüjtőutaknál alacsonyabb utakat a szerkezeti terven nem szükséges jelölni.
Válasz: a felvetésnek megfelelően javítjuk a településszerkezeti terv északi részét.
5. Vélemény: kéri az egyértelműség érdekében a tervlapokon az északjel feltüntetését .
Válasz: Ha észak felé áll a térkép akkor nem szükséges északjel, ettől függetlenül jelölésre kerülnek északjelek.
6. Vélemény: kéri a Helyi Építési szabályzat preambulumának 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szerinti kiegészítést
Válasz: A véleményezők felsorolásával - miután a HÉSZ esetében jogszabály írja elő, hogy melyek ezek - nem értünk egyet, de
tudomásul véve a rendelettervezet kiegészítésre kerül
7. Vélemény: kéri a "közigazgatási terület"-re utalásokat törölni, mivel a jogalkotási törvény szerint önkormányzati rendelet csak
teljes közigazgatási területre vonatkozhat.
Válasz: A HÉSZ nemcsak teljes közigazgatási területre vonatkozhat. A HÉSZ több szempontból speciális önkormányzati rendelet ,
véleményünk szerint a felsorolt esetekben (kivéve a 14.§(1) és 25.§ (1) bekezdés) értelmetlenné válik az előírás helymeghatározás
nélkül illetve megerősítésként szerepel a teljes közigazgatási terület a félreérthetőség elkerülése érdekében. E helyett akkor a
belterület és külterület kifejezést használjuk, (melyen a mindenkori bel- és külterületet értjük, ezt a fogalmat érti minden
tulajdonos).
8. Vélemény: Kéri az OTÉK-ra hivatkozást törölni, helyette a magasabb rendű jogszabályban előírt követelményre hivatkozni.
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Válasz: A HÉSZ-ben lévő hivatkozásokat javítjuk.
9. Vélemény: A HÉSZ 3. § a szabályozási elemek felosztását kéri átszerkeszteni a 314/2018. (XI.8.) Kr. rendelet szerint és annak
megfelelően a tervlapokon is.
Válasz: a tervlapok jelölését átszerkesztjük, a tervezett belterületi határt a tájékoztató elemekhez soroljuk.
10. Vélemény: Kéri a 7.§ (2) bekezdésben az "állandó" , a 10.§ (3) bekezdésben az "ideiglenes célra" kifejezést törölni.
Válasz: Töröljük.
11. Vélemény: Kéri a 9. § (2)-(6) bekezdés és a 12.§ (4) törlését, mert szerinte ezek településképi követelmények, melyek a HÉSZben már nem állapíthatók meg. Kéri 12. § (7) bekezdés törlését. és a (2) bekezdésben a "HÉSZ" helyett a "jelen rendelet"
kifejezést
Válasz: A 9.§ (2), (3), (4) bekezdés szabályai a tájkép védelmét, és a környezetvédelmet egyaránt szolgálják. A bekezdéseket
töröljük, de a (6) bekezdést javasoljuk megtartani, mert az nem településképi követelmény.
A 12. § (4) bekezdése helyett az alábbi előírást javasoljuk: „Mezőgazdasági terület, erdőterület tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területre eső övezeteiben az épületek tájba illesztését látványtervvel kell igazolni. A látványterv egy
fotómontázs lehet, amelyen a tágabb táji környezetbe kell beilleszteni a tervezett épületet (épületeket).”
A 12. § (7) bekezdését töröljük.
12. vélemény: Kéri a 13.§ (4) bekezdését törölni, mert az önkormányzat nem határozhat meg zajterhelési határértéket.
Válasz: A 13. § (4) bekezdést töröljük.
13. vélemény: A 13. § (5) bekezdésben a belterülettől való távolság nem írható elő, mert a belterület ingatlannyilvántartási fogalom.
Javasolja a "beépítésre szánt terület" kifejezést.
Válasz: A javaslatot elfogadva a HÉSZ-t javítjuk.
14. Vélemény. Kéri a műhely rendeltetésű melléképület törlését.
Válasz: A műhely rendeltetést töröljük.
15. Vélemény. A 16. § (4) bekezdésben javítandó a "kertvárosias" kifejezés "falusias" lakóterületre. A 25.§ (1) bekezdés fe)
pontjában az övezetjel helyesen "Kb-np".
Válasz: Javítjuk.
16. Vélemény: A 28.§ (3) bekezdésben a gazdasági rendeltetésű erdőben kéri a turizmussal kapcsolatos építmények törlését.
Valamint kéri a 28.§ (5) bekezdés törlését, mert arra az OTÉK 32.§-a vonatkozik.
Válasz: a 28.§ (3) bekezdésben szereplő erdei turizmussal összefüggő építmények az OTÉK 10. § (2) bekezdése alapján
véleményünk szerint elhelyezhető, az Erdészeti osztály sem kifogásolta. Ennek ellenére a szabályt kiegészítjük erdei turizmussal
összefüggő épületnek nem minősülő építményekkel.
17. vélemény: Az általános mezőgazdasági területen, így a korlátozott használatú mezőgazdasági terület részén sem teszi
lehetővé az OTÉK 29. § turisztikai építmények elhelyezését.
Válasz: Az OTÉK 10. § (2) bekezdése alapján a mezőgazdasághoz kapcsolódó turisztikai építmények illetve a lovasturizmushoz
kapcsolódó építmények elhelyezhetők, mivel azok a mezőgazdasági terület használata során a terület sajátos használatát nem
korlátozzák, attól nem igényelnek védelmet.
18. vélemény: A napelempark esetében kéri rögzíteni, hogy legfeljebb 5 MW névleges teljesítményt el nem érő napelemparkról
van szó.
Válasz: Az észrevételnek megfelelően kiegészítjük a HÉSZ-t.
19. vélemény: Az SZT-1 szabályozási terv 1. szelvényén az új belterületi határt és a közlekedési terület kótázását kéri pótolni. A
Ksp övezet legkisebb területe a szabályozási terven és a HÉSZ 1. melléklete szerinti táblázatban eltér.
Válasz: A kótázást pótoljuk, a telekméret tekintetében az 5000 m2 helyes, a szabályozási terven szereplő méretet javítjuk.
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20. Vélemény: A 2. és 4. szelvényen az Lke-3 jelű övezet legnagyobb épületmagassága 5,5 m, a HÉSZ 1. mellékletében 6,0. A 3.
szelvényen a Kk jelű építési övezet beépítési paraméterei, valamint az 5-6. szelvényen a Gksz2 jelű övezet paraméterei, és az
Lke-4, Lke-5 építési övezet paraméterei eltérőek, javítandók.
Válasz: Javításra kerül. Az Lke-3 építési övezet legnagyobb épületmagassága helyesen 5,5 m. javítjuk a HÉSZ-ben. A Kk építési
övezet paraméterei a hatályos terv (1. módosítás) szerintiek helyesen, oldalhatáron álló 40 %-os beépítési mérték, 7,5 m
épületmagasság, a terv és a HÉSZ 1. mellékelte is javításra kerül. A Gksz 2 építési övezetben 50 % a legnagyobb beépítés
mértéke, javítjuk a HÉSZ-ben. Az Lke2-4 építési övezetben a legnagyobb épületmagasság 5,5 m, javítjuk a tervet, ahol nem ez az
érték szerepel.

Válasz: Javításra kerül. Az Ady Endre utcai telek besorolása Lke-7, pótoljuk ezen a tervlapon is az övezeti jel feltüntetését.

Válasz: Javításra kerül. A Ke jelű övezet a külterületi SZT-2 jelű tervlapon szerepel. Az övezeti paramétereket töröljük a
jelmagyarázatból.

Válasz: A telek be nem építhető része a Petőfi utcában kótázásra került, még egy kótával a határt kiegészítjük. A 7-es szelvényen
a 49-50 hrsz-ú telkeken került még ilyen jelölés a telkekre, de ott egyértelműen a "geodéziailag bemért árok" határáig tart a "be
nem építhető terület határa is", így ez e két telek esetében egyértelmű, kótázása nem szükséges. Úrkút belterület szabályozási
tervében 10. és 18. szelvény nem található.

Válasz: Javításra kerül a HÉSZ 12. mellékletében is 40 %-ra.

Válasz: Javításra kerül.

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA MŰSZAKI ENGEDÉLYEZÉSI,
FOGYASZTÓVÉDELMI ÉS FOGLALKOZÁSI FŐOSZTÁLY ÚTÜGYI OSZTÁLY
Úrkút község Településrendezési Eszközeinek Felülvizsgálata dokumentációja alapján az Útügyi osztály VE/ÚT/NS/A/846/1/2018
sz. nyilatkozatában 9 pontban foglalta össze elvárásait.
A véleményezővel a közlekedéstervező személyesen is egyeztetett, az egyeztetésen az alábbiakról állapodtak meg:
1.

2.
3.

A papír alapú jóváhagyandó szabályozási tervlap dokumentáció a helyrajzi számok és szabályozások beazonosítását
lehetővé tevő léptékben átadásra kerülnek pdf formátumban.
A rajz jelkulcsában a közlekedési terület megjelölés javítandó a „közúti” kitétellel.
A rajz jelkulcsában az Országos kerékpárút helyett „Térségi kerékpárút” jelölendő, tervezettként
A rajzi alátámasztó szakági munkarészek megfelelő módon pótlásra kerültek.
A közlekedési munkarész alátámasztó szakági részei az a), b), c) és d) pontok (illetve a TKM) elvárásai szerint megfelelően
kiegészítésre kerültek.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

Az Önkormányzat a felülvizsgálatban minimális (a közlekedési javaslatban szereplő néhány közterület esetében) határozott
meg változtatási célt. A település beállt területei bemutatásra kerültek.
A térségi kerékpárút fejlesztés viszont olyan fejlesztési program, melynek kezelését jelen tervben a tervezőnek a lehetőségek
szerint meg kell oldania. Emiatt külterületen elválasztott kerékpáros közlekedés betervezése és ehhez szükséges
szabályozás legfeljebb néhány helyen pár méterrel szükséges, belterületen a közúti melletti nyomvonal részleges korrekciója
lehetséges.
A bemutatott keresztszelvények pontosításokkal elfogadhatók. min. 1,5 m járda szélesség, közvilágítás járdán kívüli
elhelyezése, tervezett állapot megnevezése a rajzok felett, az útkategória megnevezésével.
A mezőgazdasági utak esetében a telekszélességek megtartása elfogadható, azzal, hogy az úttengelytől számított 4-4 m-ben
a HÉSZ-ben tiltani kell a beépítést, fatelepítést2. A mezőgazdasági utak esetében az alátámasztó munkarészben és a HÉSZben „K-VI mezőgazdasági út” besorolás szerepeltetése megfelelő.
földút megjelölés
A magánutakra vonatkozó elvárással a HÉSZ kiegészítésre kerül. 3 (Megj. nyeles telek tiltott a HÉSZ szerint.)
Lásd 4. és 7.
A 6,0 m-nél keskenyebb szakaszok csak a Bányásztelep településrészen vannak, mely beállt terület. „Letörések” kialakítását
az Önkormányzat nem vállalja, ugyanakkor a fás szárú növényzet telepítésére vonatkozóan a HÉSZ kiegészítésre kerül. 4
A közforgalom elől el nem zárt magánutakra vonatkozóan a HÉSZ kiegészítésre kerül. 5
Zsófiapusztán megszüntetendő 088 hrsz-ú út két oldalán lévő földrészletek (086/5 és 019/2 hrsz) azonos tulajdonban vannak.

1, 4.:a

kiegészített HÉSZ előírás: 26§ (4): A helyi külterületi utak (mezőgazdasági kiszolgáló utak), illetve külterületi, közforgalom elől nem elzárt magánutak
mentén kerítés és egyéb építmény az úttengelytől számított 6-6 méteren belül nem helyezhető el.
2.:az új HÉSZ előírás: 26§ (5): Közforgalom elől nem elzárt magánút minimum 6,0 m, közforgalom elől elzárt magánút minimum 4,0 m telekszélességgel
alakítható ki. Előbbiek alól kivétel a gyalogút és kerékpárút, mely esetekben a minimális szélesség 3,0 m.
3.:az új HÉSZ előírás: 26§ (6): Bármely közút, illetve közforgalom elől nem elzárt magánút esetében az úttengelytől számított 3-3 méteren belül nem helyezhető
el fás szárú növényzet.
A javított és kiegészített dokumentáció november 12-én megküldésre kerül.

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL VESZPRÉMI JÁRÁSI HIVATALA AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY,
ERDÉSZETI OSZTÁLY

Válasz : A már művelésből kivett korábbi major területen az önkormányzat a tervezői javaslatot elfogadva lehetőséget kívánt adni
az erdőgazdálkodáshoz, vadgazdálkodáshoz, vadászturizmushoz és erdei turizmushoz kapcsolódó építmények

elhelyezésére. A Honvédelmi Minisztérium véleménye alapján azonban a tulajdonukban lévő területet különleges
honvédelmi területbe kérik sorolni. Amennyiben a tulajdonos él az építési lehetőséggel, úgy a vonatkozó jogszabályok
szerint kell eljárnia.

Válasz : A D2 módosítás területén a 10F azonosítójú erdőterület visszakerül erdőterületbe, mely 0,38 ha változást jelent a D2
terület esetében (ennyivel csökken a terület).
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Válasz: Ezen változások a D4 terület kivételével már igénybevett , művelésből kivett területeken történnek (lakóterület, egykori
bányaterület, egykori majorterület) sok esetben csak technikai jellegű a változtatás. A vonatkozó előírások betartása minden
tulajdonosnak kötelező.

NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Válasz: Az építési övezetekben meghatározott maximális épületmagasság nem korlátozza az antenna-tartószerkezetek
elhelyezését. Az épületmagasságba ugyanis az antenna-tartószerkezetet nem kell beszámítani. A HÉSZ Közlekedési területre
vonatkozó 26.§. (1) bekezdését kiegészítjük a következő szerint.
26.§ (1) Közlekedési területen csak a közút létesítményei, berendezései, és kiszolgáló építményei, tömegközlekedést kiszolgáló
létesítmények (váróhelyiség, esőbeálló), valamint közmű és elektronikus hírközlési építmények helyezhetők el.

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

Válasz: A véleményt elfogadva a területet átsoroljuk különleges honvédelmi területbe. Javításra kerül a Településszerkezeti terv
tervlapja és leírása, a HÉSZ és a szabályozási terv, valamint az alátámaszt munkarészek.
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Válasz: Az idézet nem az Úrkúti Településfejlesztési Koncepció része, hanem az érintett Kab-hegy Natura 2000 terület kijelölés
specifikus céljai között szerepel. A Koncepció idézett részéből a bekezdést nem tudjuk törölni.
A többi beérkezett vélemény választ nem igényel.
Budapest, 2018 november 12.

Bárdosi Andrea
vezető településrendező tervező

Lázár Tibor
vezető településrendező tervező , tájtervező
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Hornyák Attila
főépítész

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-031.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu
Szám: URK/80-17/2018

2. napirendi ponthoz
E LŐ T E R J E S Z T É S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 25-i ülésére
Tárgy: Az Úrkúti Törpikék Bölcsőde alapító okirata
Előterjesztést készítette: dr. Puskády Norbert jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület 60/2018. (IX.25.) határozatában az Úrkúti Törpikék Bölcsőde, mint
költségvetési szerv alapításáról határozott.
A Veszprém Megyei Kormányhivatallal és a Magyar Államkincstár Veszprémi
Igazgatóságával történt egyeztetés alapján módosítani szükséges az alapító okiratot.
A módosítások közül kiemelem, hogy az intézmény elnevezésében szerepeltetni kell a „Mini”
elnevezést, továbbá a kormányzati funkciók közül a korai fejlesztésre vonatkozók kikerültek,
mivel nem kötelező ezek ellátása és indokolatlan többlet terhet róna a bölcsődére és az
önkormányzatra is.
Javaslom az előterjesztés melléklete szerinti alapító okirattal módosítani a fent hivatkozott
határozatot, továbbá az intézmény elnevezését „Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde”-re cserélni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. október 19.
Fülöp Zoltánné
polgármester
Határozati javaslat

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 60/2018. (X.25.) határozatában a
„Bölcsőde” szövegrész helyébe a „Mini Bölcsőde” szöveg lép, egyúttal a 60/2018. (X.25.)
határozat 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal

Okirat száma: URK/…/2018

Alapító okirat
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján az Úrkúti Törpikék
Mini Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:

1. A költségvetési szerv
megnevezése, székhelye, telephelye
1.1.

A költségvetési szerv
1.1.1. megnevezése: Úrkúti Törpikék Mini Bölcsőde

1.2.

A költségvetési szerv
1.2.1. székhelye: 8409 Úrkút, Május 1. tér 9/1.

2. A költségvetési szerv
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések
2.1.

A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2019. január 1.

2.2.

A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
2.2.1. megnevezése: Úrkút Község Önkormányzata
2.2.2. székhelye:8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.

3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete
3.1.

A költségvetési szerv irányító szervének
3.1.1. megnevezése: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.1.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.

3.2.

A költségvetési szerv fenntartójának
3.2.1. megnevezése: Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
3.2.2. székhelye: 8409 Úrkút, Rákóczi utca 45.

4. A költségvetési szerv tevékenysége
4.1.

A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi tevékenységről
szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvtv.) 43/A. §-ában meghatározott mini bölcsődei ellátás,
illetve a Gyvtv. 21. § (1) bekezdés a) pontja szerinti gyermekétkeztetés biztosítása.

4.2.

A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

1
4.3.

szakágazat száma

szakágazat megnevezése

889110

Bölcsődei ellátás

A költségvetési szerv alaptevékenysége: mini bölcsődei ellátás.
A mini bölcsődében egy csoport működik, melybe a személyes gondoskodást nyújtó
gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és

működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 49. §-a szerinti
gyermeklétszám nevelhető, gondozható.
4.4.

1
2
4.5.

A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:
kormányzati
funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali
intézményében

A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Úrkút község közigazgatási területe.
Szabad kapacitás esetén a férőhelyek maximális kihasználtsága érdekében az intézmény
szolgáltatásai Úrkút közigazgatási területén kívül lakók számára is biztosíthatók.

5. A költségvetési szerv szervezete és működése
5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: Nyilvános pályázat útján, 5 év
határozott időre a fenntartó nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek
a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról
szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a
polgármester gyakorolja.
5.2.

A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:
foglalkoztatási jogviszony

jogviszonyt szabályozó jogszabály

közalkalmazotti jogviszony

-

1

2

megbízási jogviszony

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban
történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

6. Záró rendelkezés
Jelen alapító okiratot 2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Időbélyegző szerint
P.H.

Fülöp Zoltánné polgármester
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ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
POLGÁRMESTERE
8409 ÚRKÚT, Rákóczi u. 45.
tel: 88/230-003, 507-030.
e-mail.: onkurkut@vnet.hu

Szám: URK/80-17/2018

3. napirendi ponthoz
ELŐTERJESZTÉ S

Úrkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. november 15-i rendkívüli ülésére
Tárgy: Mini bölcsődei férőhelyek kialakítása projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés
Előterjesztést készítette: Fülöp Zoltánné polgármester
Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat a Nemzetgazdasági Minisztérium 2017. december 29-én kelt támogatói
okirata alapján a „Mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatása” jogcímen 9.619.841.Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
A pályázatban eszközbeszerzésre 2 831 220,- Ft nyert el az önkormányzat.
Ez az összeg tartalmazta az építészeti előkészítő terv költségét is, így a kivitelezésre
rendelkezésre álló összeg, azaz a beszerzés bruttó értéke 7.009.917.-Ft.
A kivitelezési feladatok ellátására a beszerzési szabályzatunk alapján 6 árajánlat bekérésére
került sor 2018. október 30-án.
Az ajánlattételi határidő 2018. november 12-e volt, határidőben 4 ajánlat érkezett.
A kivitelezési feladatok ellátására az alábbi árajánlatok érkeztek:
Ajánlattevő
Mi Óvodánk Kft.
HOR Zrt.
Fair Play Trade Kft.
Top Gradus Kft.

bruttó ár (Ft)
2 895 988,3 199 540,3 036 798,2 738 790,-*

*Az ajánlat nem tartalmazza a következő tételeket: mélytányér, lapostányér, bögre, üvegpohár, kancsó,
gyermekkanál, gyermekvilla, teáskanál, aurora merőkanál (rozsdamentes), merőkanál, szárítógép,
vasaló, vasalóállvány, felmosószett, porszívó, ételszállító kocsi, takarítóeszköztároló szekrény. A tételek
a Mi Óvodánk Kft. ajánlatában 421 540,- Ft, a HOR Zrt. ajánlatában 486 930,- Ft, Fair Play Trade
Kft.442 152,- Ft összeget jelent.

Az ajánlatkérés során meghatározott bírálati szempont (legalacsonyabb árajánlat) és az
érvényes árajánlatok alapján javaslom a bruttó 2 895 988,-Ft összegű árajánlatot tevő Mi
Óvodánk Kft. (1163 Budapest Veres Péter út 51.) árajánlatát elfogadni.
Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és alábbi határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.
Úrkút, 2018. november 12.
Fülöp Zoltánné
polgármester

Határozati javaslat
1) Úrkút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mini bölcsődei férőhelyek
kialakításának támogatása című projekt eszközbeszerzésére beérkezett ajánlatokból a Mi
Óvodánk Kft. (1163 Budapest Veres Péter út 51.) bruttó 2 895 988,-Ft összegű árajánlatát
fogadja el.
2) Az 1. pontban foglalt költségek finanszírozását az önkormányzat költségvetési rendeletében
a K6 Beruházások - Mini bölcsőde eszközök előirányzat (pályázati forrás és önrész) terhére
biztosítja.
3) A Képviselő-testület felhatalmazza Fülöp Zoltánné polgármestert az 1) pontban foglalt
feladatok ellátására vonatkozó szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződéskötésre azonnal

