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1. melléklet a 2/2016. (I. 14.) számú határozathoz
TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEDVÉNYTERVE

M=1:4000

2. melléklet a 2/2016. (I. 14.) számú határozathoz
TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁS MÓDOSÍTÁSA
törlés
…..
Településszerkezet
…..
A TRT-nek új közlekedési eleme a Gete-hegy oldalán vezetett feltáró lakóutca, ez
lehetőséget ad a déli lakóterületek és a 10-es főút távlati összekötésére.
…..
Területfelhasználás
…..
A Sallai utca déli oldalán a telkeken át új út építésével lehetőség lenne két telek sor
kialakítására. Kialakítható építési telkek száma: 70-100 db, felépíthető épületek szám 70100 db. A terület beépítése várhatóan 15-20 éves távlatban valósul meg.

3. melléklet a 2/2016. (I. 14.) számú határozathoz
VÁLTOZÁSOK
3.1. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA M=1:4000

3.2. MELLÉKLET: VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA
TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI/ÁBRÁZOLÁS TECHNIKAI MÓDOSULÁS

>

Lke

kertvárosias lakóterület

V2

HATÁLYOS TERÜLET-FELHASZNÁLÁS
nem szerkezeti jelentőségű
kt.
közterület
Lke
kertvárosias lakóterület

>

Lf

falusias lakóterület

V3

KÖu

>

Lf

falusias lakóterület

V4

kt.

közlekedési terület
nem szerkezeti jelentőségű
közterület

>

Lf

falusias lakóterület

V5

KÖu

közlekedési terület

>

Vt

V6

Lf.

>

Vg

V7

Má

falusias lakóterület
általános mezőgazdasági
terület

településközpont vegyes
terület
vízgazdálkodási terület

>

Vg

vízgazdálkodási terület

V1

TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁS

Egyéb jelek
A vízművek szimbóluma feltüntetésre került.

4. melléklet a 2/2016. (I. 14.) számú határozathoz
A VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉKSZÁMÍTÁSA
A Tokodaltáró Község részterületére vonatkozó településrendezési eszköz-módosítás
beépítésre nem szánt terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével jár együtt, így
– az Étv. 7. § (3) 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 terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás előtti biológiai
aktivitásérték megállapításához – az ÖTM rendelet 3. § b) pontjában, a hatályos
településrendezési eszközök esetére előírtak szerint – a terület-felhasználási egység
besorolásának megfelelő értékeket vettük alapul.
A számítást a módosuló területekre végeztük el, így igazolva a követelmény teljesülését.

A változtatással érintett területek módosítás előtt biológiai aktivitásértéke:
Területfelhasználás

Terület
(ha)

BAÉ
mutató

Számított
BAÉ

Lke

1,57

2,7

4,23

Lf

0,18

2,4

0,42

KÖu

0,06

0,6

0,04

kt.

2,34

0,6

1,40

Má

0,17

3,7

0,65

Összesen

6,74

A változtatással érintett területek módosítás utáni biológiai aktivitásértéke:
Területfelhasználás

Terület
(ha)

BAÉ
mutató

Számított
BAÉ

Lke

0,20

2,7

0,54

Lf

3,73

2,4

8,95

Vt

0,04

0,5

0,02

Vg

0,35

0,6

0,21

Összesen

9,72

A változtatás után számított BAÉ (9,72) nem csökkent a változtatás előtti
értékhez (6,74) képest, így a tervmódosítás az Étv. vonatkozó előírását betartja.

SZABÁLYOZÁSI TERV és
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK
1/2016. (I. 15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL ELFOGADVA

1. melléklet a 1/2016. (I. 15.) önkormányzati rendelethez
Tokodaltáró Község Szabályozási Fedvényterve, M=1:4000
[Jelmagyarázat, Szabályozási Fedvényterv]

EGYBEDOLGOZOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV
TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG EGYBEDOLGOZOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE M=1:12.000
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Az'ijszak-dun6ntrili Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Feliigyel6s6g (tov5bbiakban: Feliigyelos6g) a
Tokodaltar6 Kozs6g telepi.il6srendezdsi eszkozdk m6dositSsa elozetes v6lem6nyez6si eljrir6shoz a VATI
V5ros6pit6si Kft. 6ltal elk6szitett dokument5ci6t 6ttanulmhnyoila, az abban foglaltakkal kapcsolatban a
kovetkezo elozetes v6lem6nyt adja:
a kovetkez6 rdsztertiletre vonatkoz6 m6dosit6st tartalmaiia: a Vajbskfti diilb
belteriileti hatfir 6ltal hat6rolt teriilet tekintet6ben:
l./ tdmbfelt6r6 utak torl6se,

A tervm6dosit6s

- Gete utca -

2.1 ov ezeti rendszer egysdgesit6se,
3 I j o gszab 6lyi kov ete I mdnyek me ghathr o zfs a.
.

Ylltozika teleptil6sszerkezeti terv ds aszabillyozhsi terv teriiletre vonatkoz6 r6szlete.
A tervezds sor6n a k<ivetkezo szempontokat kell figyelembe venni:

A kiirnyezeti illapotra vonatkoz6 adatok a httn://okir.kwm.hu/, valamint a http://www.kvvm.hu/olm/
honlap16l letiilthet6k.
AltalSnoss6gban a 31412012. (XL 8.) Korm. rendelet 2, sz. melllklete szerinti tartalmat elegendonek tartjuk.
Az egyes tervek, illetve programok ktirnyezeti vizsgilIatir6l sz6l6 212005. (I.11.) Korm. rendelet 1.$ (2)
bekezdds a.) pontja, valamint 1, sz. mell6klete alapj6n a telepiil6s eg6sz6re k6sziilo telepiil6srendez6si tervek
eset6ben le kell folytatni akornyezeti vizsg6latot,jelen esetben nem sztiks6ges.

A

kornyezeti hat6svizsg6lati 6s az egys6ges kcirnyezethasznflati engedelyezesi elj6r6sr6l sz6l6 m6dositott
31412005. (XII. 25) Korm. rendelet el6irasait figyelembe kell venni.

Vizsazdrilkoddsi 6s vizv6delmi szempontb6l a Feltigyelos6g a kovetkezokre hivja fel a figyelmet:
A kornyezetv6delmi, termdszetv6delmi, vizv6delmi hat6srigi 6s igazgatilsi feladatokat ell6t6 szervek
kijeloldsdrol szolo 48112013. (XII. 17.) Korm. rendelet 6s aviztigyi igazgatilsi, valamint avizijgyi hat6s6gi
feladatokat ellfrto szervek kijelcil6sdrol sz6l6 48212013. (XII. 17.) Korm, rendelet 2014, janufir l-j6n ldpett
hat6lyba, mely alapj5n egyes viztigyi hat6s6gi feladatok eljrir6si rendje megvflltozott. TovSbbi villtozhst
hozott a 4212014. (II.24.) Korm. rendelet, mely mindk6t emlftett rendeletet m6dositotta.

G : \Sz

akhat\2

0I5

\Falne\2

3

2 4- 2. do

c

A vizell6tasban, a csapaddkviz-, r,alamint a szen
sz6l6 1995. 6vi LVII. rv. 2g $ 6s a rv. e

orm. rendeletnek, illetve a vegrehajtrlsi rendeleteinek
(r. 14.) V
g a l6gsze
. szimri K

elentosdgri vddett termdszeti tertiletnek, nem r6sze a
illozatnak.
z/.et, az 6rinteft tiljreszlet t6jhaszn6lati jellemz6it nem

rgazotniken viitozas elott 6s v6ltoz6s ut6n a r"rur"rr"rffif:?"."'ff;:i,H:fft#ffi:ti1l,"#rx?1ru",.
Annak szinten tart6sir6l gondoskodni kell (9/2007. (rv.3.) oTM rendelet).

A

kdrnyezeti zaj 6s rezg6s elleni v6delem egyes
el6irrisait valamint a -zzj es rezg6sterheldsi hatrlr6rt
EiiM e gyiittes rende let hatrirdrt6keinek betarthat6s 6g6t

A

Feliigyel6sdg

a

6szrev6telt nem tesz,

A Feltigyeloseg

84/200:

I sz6l6

hataskcjr6be tartoz6 hulladdkgazddlkodasi szempontb

.

(X. 29.) Korm. rendelet
(XII. 3.) KvVM_

271200g.

6l az

eljirassal kapcsolatban

az eljrlrris tovribbi szakasziban is r6szt kiviin venni.

lapj hn, tov6bb6 a kcirnyezetvdde lmi, term6szetvddelmi.

Gyi5r,2015. febru6r

ll.
Tisztelettel:

dr. Buday Zsolt
igazgato megbizas6b6l

kiadm6ny hitel6u,

o

Makra Gribor s.k.
igazgat6helyettes

sx<>

t-.=L--t
A

zli-.

tt ,to

6ntrili Vizii gyi Ig azg^t6 sti g
9O2l Gy6r, Atpild it 28-32.

Eszak-dun

Lev6lcim: 9002Gyor, Pf.: 101.
Telefon: (36) (96) 500-000
Telefax: (36) (96) 315-342
Internet-cim : http ://www.eduvizig.hu
Ad6sz6m: 1 53083

73

-2-08

Ugyiratszdm:

Hivatkozdsi sz6m:

T6rgy: Tokodalt6r6 kiizs6g telepiil6srendez6si

623212015.

t9t-10/2015.

eszkiizeinek /TSZ. HESZ/ r6szteriiletre sz6l6
m6dosit6sa - el6zetes tij6koztatr{si szakasz.

El6ad6: Tardos Andr6s

Mel16klet:

LGARMESTERI HIVATAL
TOKODALTARO

TokodaltSr6 Kdzseg
Polg6rmesteri Hivatal

Be6rkez6s

idripontja:

2015 FEBR 1 0,
Ar
llboc)

Erkeztet6si
szdm:

Petrik J6zsef
polg6rmester

lktatdsi
szdm:

2532Tokodalt6r6
J6zsef Attila utca 31.

A

rn

t

'/J /l -

An

JU ,{,

Tisztelt Polgr[rmester Ur!

A ,,Tokod aIthr6 kdzs6g teleptl6srendez6si

eszkdzeinek ITSZ, H'ESZI r6szteri.iletre s2616
6ttekintetttik, azzal kapcsolatosar az
dokument6ci6t
m6dosit6sa" el6zetes v6lem6nyez6si
al6bbi 6ll6sfoglal6st adjuk:
Tokodalt6r6 telepiil6s teriilete a felszin alattiviz 6llapota szempontj6b6l 6rz6keny teriileteken
l6v6 telepiil6sek besorol6s6r6l s2616 2712004. (XII. 25.) KvVM rendelet 6rtelm6ben
fokozottan 5rzekeny, valamint a telepi.il6s a kiemelten 6rz6keny felszin alatti vizminos6g
v6delmi teriileten l6v6 teleptil6sek kciz6 tartozik.
orszfrgos vizmin6s6g-v6delmi tertilet hatitrait a 2003.6vi XXVI. tdrv6ny 317. szhm.6
mell6klete (az orszilgos vizmin6s6g-vddelmi ter0let 6vezet6rtll) tartalmazza.

Az

A dokument5ci6 szerintitervezelt m6dosit6sokkal kapcsolatosan egy6b 6szrev6telt nem
tesztink.
Igazgat6 silgunk a v6lem6nyez6 si elj ar6s tov6bbi szakaszaiban is r6szt kivan venni.
"

'

:i;

Gvor. 2015.02.04.
Udvdzlettel:

-

;i

2OL5 OZ/LB

3

6t

09:34 FAX 02 310817 32005
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424-7 /20 |
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KEM

KVI

TITKARSAG
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Tokodaltdr6 Kcizs6g telepiilesrendezdsei

T6rgy:

6Ir-

@

eszkOzeinek m6dositdsa

Hiv. szrm:
Ugyint6zd:

Tel:

l9l-l

1/2015.

Jensi Krisztifn tri' hdgY'
06 34 512 070

PETRIKJ6ZSE[.
polgirrnester
Tokodaltrf,rri Ktizs6g
Polg{rmcsteri Hivatala

POLGARMESTERI HIVATAL
KODALTARO
Roorlrozes

Toksdall6rd
Jdzsef Attila

;6,;il
Si!il'*'u'' /CED
2015 FIBR 16,

tt 3l

rktatdsi f,q
1V''I '

2532

szdm:

Tiszrelt Polgdrmester rtr !

iigy6ben, az alibbi ttiryedelmi
Tokodaltar6 Kiizsgg telepfilesrerrdez€si eszkozcinek m6dositisa
polgari vddelmi sza}wdla: rdnyt adomrendez6si teriilettel kalrcsolatos, hat6s6gi nyilvintartisunk reszdt
tervez6s ali vont teriiletet nem 6rirrti.

A

Joeszab6lvon alapul6 6gaz rti

klpezl

6s

Lgazati elhat6rozis a

lqdvqlelmdM:
ment6srcil 6s a trizolt6srigx6l szol6 1996. 6vi rcoil' torv8ny
alapjfn, ,,a telepiildsen dz oltdv[z sserzisi lehetdsdgek biztositdsa az

A niz elleni vedekez6sr6l. a miiszaki
(to;ebbiakban: Ttv.) 29. $

(l)

\nhorm dnyzat Jbl adat a -"

A

teleptil6sroszen a tiizjelzdsi lehetdsdget biztositani

,,Tilzjeiz# c€ljdra

kell a Ttv- 5' $ (5) bekezdEs szerint, azaz

a tileollisen mindinki altal hdrmiksr

igdnybe vehetd nyilvdnos trhtheszil'

dllomdst kell tizemben tartilni".
S^zabalyzatr6l sz6l6

A teryezesi teriileteken a rnegval6sul6 6pitmenyevhez. az orszagos Tiizvedehn-i
(tl ,/4 tflzolt(tsdg
z1l10ll. (1a. 6.) BM ren<telJt qtov6,bbiakban: OTSZ) 5. risz XXVI. fejezet 428. $
az ipitmdnyekhez
vinu,ltaai, *t*iiddse iraekiben - ha arrtSl jogszabdly mdskirtt nem rendelknzik gipihrminek
nem rendn-zeres
tiizolti
a
otyo* iot is terilletet hell bizt:ositani, amely alkalmas
fuizlelced,isire 6s mfrlcddtet dsdre"

Titzolt6s c6ljfua a telepiiJdsen, az OTSZ 19. sz. mell€kletdben szerepld tablazat szerinti ,,olt6vizintenzit6st" fteil biztositani, a 438. g (l) bekezddse €rtelmdberr.

2015 02116 09135 FAx 0z 31081?

3200b

I{EM

KvI

TITKARSAG

@ooz

2

olt6v[z hil6zat kialakft6sa esete.n, az OTSZ
venni, miszerint:

5^ r€sz

XXVL fejezet 165. szakaszdt kell firyelernbe

,44L f (1) A telepiiliser, is a litesitmdnyben az obivizet is biztositrj vtnezettik-hdlfizat bels6
dtmirdiit az ttltdvfz-intendtds ds a kifolyasi nyomdsiginy alapi(tn, valamint a kdzmfrrendszer
kialakftdsdt figtelembe vit'e lwll mdretezni. Egi,rdnyil rdptritds iietin a vezetdk legaldbb NA 100,

lqirvezetdk esetdn pedig lqaldbb NA 80 l.egten.
(2) A t'frzvddelmi hatdsdg 'ngeddlydvel az oltdvizet biztosltd vfnezetdk-hdlfizat @ (1) bepezddstnl
eltdrden mdretezhetd aEon ,E 1000 Jdndl lwvesehh rtltando lakosil telepilI[sen,

a) amelyben vagl azon kh'til, de annak minden v[dendd ipitmdrryitdl, valamint szabadterdt1l 100
miteres tdvolsdgon belul iltdvizelldtdsra Jigtelembe vehetd a telepiilds mdrtdkad1 ttizszaluszleriiletinek megfelel1 mewyisdgfr vizet bizlos{ti - termdszetes vagt mistersriges viznyer| hely van,
h) arye-l2tb1y a telepiilis ntdrtikadd tfrz.rzakasz-teriiletinek meg/blel| olt1v[z-lntenzitist mas mtiszaki
negoldiisoklml (viztcirold) hittositj dk, "

,l teleprildsek dr- is belviz veszilyeztetettMgi alapon ttirtrlnd besoroldsdrif'sz6l6lE/2003. (XIL
9.) KvVM-BM egytittes rendelet melldklete szerint a telepiilds kdzepesen veszdlyezteteft
,F',

kategdrifba tartozik. A vt szdlyeztetett$dgct a reirdezesi tervndl sziiksdges:nek tartom figyelembe
venni, Hiliincisen lak6Cptiletek, temetdk es a lakosuig elldtdsahoz nilHilozhetetlen k-tizmiivek
rendezdsi tervben ttirtdnd s rabiilyozdsa esetdn.

A megyei terflletrendez6sr tervben a telepiiles felszinmozg$ssal

potencidlisan veszdlyeztotett

teriiletk€nt van mcgjcldlve, ezdrt a Magyar Attami F6ldtani lntizEt (1143 Budapest, Stefania
v6lorndnyet indokolt megk€ mi az illetdkes bri,nyakapitanys6g v€lorndny€n t.eliil.

ft

14.)

V€le,rrdnyernEt,,az dpitett lu)rnyezet alakitdswdl4s vddelmtirdl" szlrl|lgg7. dvi LXXVil. tr5rv6ny
9/B szakasza es ,,4 telepi,lds.feileszttisi koncepcihrol, az integrdlt telepuldsfejlesztisi snafigidrit
6s a lelepiildsrendezisi e*kdzobdl, valaminl egtes telepiilisrendezdsi sajdtos jogintdzmdnyilvfll,'
sz6l6 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. melldklet 7. sora atapjrin adtanr.

A vdlemthyezdsi eljriras to vabbi szakasziban rdszt kivrinunk venni.
Tatabinya" 2015. februrir 16.

CaOMBA PETER

tt. ezredes
fdtan6csos

megyei igazgat6
6s megbizAsfb6l

lettel:

'-ni-u,t'l^
I stiNDoF't
tri. firnagy
hat6 sdgi osztdlyruezetd

Kdsziilt:

Egyp6ld{ny:

KapjAk

l

p6lddnyban

2 oldal
1.

L

Inttrir

- credetb sn

Clrnzett

-

faxon (+36

3j SUj.6j0)

3r"a */- /
Ko*rAnou_EszroRcou
Mocyor
KonruAryynr,r^r^"--N6pocEszsEcticyr
Szrrxrei--rA., SzeRw

Ugriratsz6m

KER/067/oo2O4_2/2O15

IJgrintez-o:

Szab6 Andrea

Telefon:

34/572_726

Tdrgz:

}I?galtaro

teleptilesrendezesi
re

szienil.t..

T1\??:,iyrk_
er6zetes tajekoztaiasi
"r?rJ
g:i::}*
797-12/2015

Tokodaltdr6 Kiizs6g
dnkormenyzata
Petrik J6zsef

ALTARO

polgarmester

idcipontja: 2015 Ffffn I g.

Tokodaltd16

rKlatasi

Jozsef

2s32

A.*1.
Tisztelt polgiirmester

Az Intezet

dokumentdciot^ dttekintette,

kapc solatban kdr.s6

mff."

venni.

Or!

a tervezett m6dosit6.ssal
tbor nem emel kifogds
t.

";;;ii;;':r"mpon
hory az elj'rds torl??i.
E:t::r?!o-:.
von€Ltkoz6an'
---r

.szakaszaban a jeren
az _rniezet-" t"o"auuiatuan*;#'
kivdn reszt

Tatabdnya, 2OlS. februAr
lZ.

- t-c4'i
- -r.v4

5>'

Tisztelettel:

,kyj,u,J

t"

Holl6sin€ Dr.

Tel: (36

{ltiigyi, Vasri€i 6s Haj6zrisi ttiuatal

Tokoda lti16 Kcizs6g polgdrmestere

Tdrgy:

Tokodalt6ro kozs6g telepril6srendez6si esz_
kozeinek r6szterriletre szolo modosit6sa
elcizetes v6lem6ny

Petrik Jozsef
Tokodallt6ro

lktatosz6m:
Hiv. sz6m:

uvHtuHt223t1t2015.

JozsefA, u,31.
2532

[igyint6z6:
Telefon:
E-mail:

G6tay Zolthn
+36 1 8159-687
gatay.zoltan@nkh,gov.hu

191-13t2015

3.,^r2 t-L-- t

Lri-'

Tisztelt Polg6rmester Ur!

Tokodaltaro kozs6g teleptil6srendezesi eszkozeinek (TSZT,
HESZ) reszterriletre szolo modosit6s6val
dotl,,T o ko d a lt 6 ro k6zs6g

te t e p i) t e s re n d e z6 s

i e szk6 _

ment6cioval kapcsolatban a Nemzeti Kozlekedesi
16l kozleked6si szempontbol az alabbi velemenyt
soran figyelembe kell venni az orsz6gos Teruiletrendez6si
f.fg.rye3tis
Tervr6l (oTrT) szolo 2003, evi
XXVI' torv6ny eloirasait, valamint osszhangban k'ell lenni
az elfogadott

Komarom-Esztergom Megyei

Terriletrendezesi Tervvel.

Az tthhlttzat 6s a telekalakitas tervez6sekol
!9rem figyelembe venni, hogy az orsz6gos telepulesrende6pit6si kovetelmenyekrol sz6lo 25311ggt.
rendetei'qoren ao
Uri2o.l

i;;r.

Ttl,9t

S ertetm6ben:

,,tsp,tes/ telek: az a telek,

a)amely

epil
?,;,li:r:;
nijt, z'tdfr
d) amelyr
b) az

t.

as

kLzterutetre vonatkozo josszabatyi
magan1trol g6pi6rmuvel k\zveile_

aftruonala legatabb 3,00 m.,,

Fenti velerm6nyem figyelembevetelevel a helyi epitesi
szabalyzal6s a rendez6si terv modosit6s6nak

elfogad6sat tamogatom.

Az eljirr6s tovabbi szakasz6ban nem kivanok r6szt
venni.

,Tifii:$l
jo1

'j::[

pcioror, az intesr6rt
telepul6srendezesi
e alapjan adtam,

141201

saj6tos

Fenti v6lem6nyem kialakitasa sor6n a hivatkozott
kormanyrendelet 3z (5) bekezd6se szerinti
S
4gazati
elhat6rozassal 6s adatokkal rendelkezci tovabbi
attamig-zgatari urgv kezel6 szerv megkeres6s6t
nem
tartottam s;zri ksegesnek.
Budapest, 2015, febru6r 04.

POLGARMESTERI

n"oiHrtT

H

lvAglo

@ereria)

J6zsef

2015 tEullruBfielvettes nev6ben

t,t
Ut- es Hidtigyi Fcioszt6ty

-:::dgeqDlyezesi
,
Ter6z krt. 62.

6s Forgalomszab6lyoz6si Osztaty
tellfon: +36 1 474 1770 . ,tax..+36 1 331 9917
www,nkh.hu

1387 Budapest 62., pt...30. .

rr'

I

NKH-].H

NEMZE'II
Lggikyl Hlvatat

Petrik Jozsef
polg6rmester

T6rgy:

Tokodaltir6 Kdzs6g Onkorm6nyzata
Tokodalt6ro

V€lem6ny

TokodaltAro

Kozs69

Telepul6sszerkezeti terv, Helvi Epltesi
Szab{lyzat r6szteruletre
szol6
m6dosit6sdval kapcsolatban

lktat6szAm:
FD/RR/NS/tu 137t1t2015
Hivatkozisisz6m:
rc1_14t2015

Jozsref A. u.31.

2532

Ligylnt6z6:

Fax (33) 50b-6S0

HorvSth Andr6s

Tisztelt Pol96rmester 0r!

A Hat6s6g a tovdbbi egyeztetesi eljdrdsban
nem kfv6n r6szt venni.

A Hat6s69 a megkeresds sordn azEfu. B.
$., valamint az orszdgos telepul6srendezesi 6s 6pit6si
j:?""j:t'tutvekr6l sz6to 314t2012. (xl, 8) Koim r"no.l"ig'il, merErcet6nek 10 pontja atapjan

Budapest, 2015. janu6r 30.

PoLGARMEsrenITIIvATAI
TOKODALTAR6

Tisztelettel:

nepUlEsvEor
_36

I

Lmr

!2s.55131,_1

oszrAly
fax: +36

?9=.?Q.1

t"Jc cAt
Ltr,tt

g

KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMANYHIVATAL

KozLEKEoEsl relUcyel6sEce

urtiov oszrALy

Ugrszrim: KEIUTINS/A/

93 I I l2OIS.
TJglrint-ezo: Teveszne Albu Zsuzsanna
Telefor:r: 34 1513-11O I I23

Td,rgr:

Petril: J6zsef r6sz6re
Tokoclaltir6 Kiizs6g Polg6rmestere

Tokodaltaro Koz$ teleptilesrendezesi evkiyzntnek rcszteruletekre vonatl<ozo modosiPOLGAltltlEsl ERI HIVATAL
TOKODALTARO

Be6rkez6s

id6pontjar

Tokoclalt6r6
J6zsef A. u 31.

2015 FEBR 0 6.

Erkeztet6si
sz6m:

2532

Tisztelt Polgdrmester

|gn -.r/

TokodaltAro Kozseg telepulesrendezesi eszkozeinek Telepulesszerkezeti
TerverLek, valamint Helyi Epitesi SzabalyzatAnak - r1szterulltre vonatkozo
modositdsa ugreben 2O15. januAr 29-€n beerkezett tArgyi levelet koszonettel
megkaptuk.

Nyilatl<ozunk; hory a velemenyezesi eljarasban - amennyiben annak targyaban nem tortenik valtozas - a tov6bbiakban nem kiv6nunk r6szt venni.

Az elii'zetes tdj6koztatdsi szakasz v6lem6nyez6si anyaga alapj6n a tervezett rn'odositas a Vajaskuti (korabban Sallai Imre u.) dulci - Gete-u. belteruleti hatAr 5.1tal hatarolt teruleten beluli tombfelt6,ro utak torleset tartalmazza.
A meg,kuldott egreztetesi dokumentacio ismereteben, mint Grintett 6llamigazga,tdsi szeru, a kovetkezo Eszrev6teleket adjuk:

Kiizf:ti szempontb6l nincs kifogdsunk a tervezett m6dositds ellen, amely
sorAn torlesre kerulnek a kor6.bban kiszabtiyozott uj lakoterulet es a terule-

tet feltaro utak.
Velemtinyunket a3I412O12. (XI.S.) Korm. rendelet 33.S (4)bekezdese, illetve 9. riz. melleklete 11. pontja alapjAn biztositott jogkorben adtuk. Kerjuk,
hory a nyilatkozatunkban foglaltakat az iilamigazgatdsi eljarAs, illetve a ter-

vez€s siorAn sziveskedjenek figyelembe venni.
A kiadmAnyozasi jogot a Komarom-Esztergom Megzei Kormanyhivatal Szervezeti ris Mukodesi Szabdlyzatdrol szolo 312013. (I.18.) KIM UtasitAs alapjAn
megAllapitott, Kozlekedesi Felugyeloseg
slB/6glsl2or3. szamu
UgrrerLdjenek V .2.I5) pontja biztositja.

Tatabdrnya, 2O15.

februir 4.

Cim: H-2800 Tatabdnya, Tdncsics u.1ld. Lev6lcim: H-2801 Tatab6nya, pf.
Tel./fax: +36 34 513-122: 513-123: E-mail : ut-komarom@nkh.qov.hu
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Ugyint6zci:
Jakucs G6.bor - r€geszet
Kapcsolat: 34 /573-445
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Tirgy:
Tokodaltdro kozseg
telepulesrendez€si eszkozeinek
(TSZT, HESZ) reszteruletre szolo
modositdsa elclzetes tdjekoztatdsi
szakasz velem6nvkeres
u€lem€ng

Hiv. szim:

191 -I7 /2OIs
lJgrint€zo: Borek Edit

Petrik J6zsef
polgarmester

Tokodaltaro
Jozsef A. u. 31.
2s32

/[/

I
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Tisztelt Polgdrmester Or!
Koszonettel vettuk ,rTokodalt6r6 kii
(TSZT, Uf:Sz1 r6sztertiletre sz6l6

megkeres6s6t, amivel kapcsolatban

-

az

9c /b-

dez6si eszkiizeinek
m6nyk6r6s, targru
ztatom:

A vajaskuti dulo-Gete utca-belteruleti hatdr
6ltal hatarolt teruleten
korabban szisztematikus felszini regeszeti adatgrujt€st
nem lehetett
v€.gezni.

Mivel azonban az emlitett te
korbol szatmazo I

szAmos, a romai
az ah

hory
kori r

ulAsd,val.

Kerjuk eszreveteleind figielembe vetelet a telepulesrendezesi
eszk6zok
felulvizsg6lata

soran. A modositott tervekrol az eljdras tovabbi
szakaszaiban
kerunk tdjekoztatdst.

Nyilatkozatomat a
kapcsolatos szabdlg

-

v vr e ve

uv

oe' u Lv'

2800 Tatabanya,

er

L.'yzesr sal arc s 10gmt€zmeng ekr6l
szolo 3 r 4 I 20 12 .

/

tr

,'?l ff,ft'

rendelet

Illetekessegemet

'

37

azKr,2.S

' g (2) b) pontja es e. mellekletenek
(3) bekezdese, 6s

Tatabinya, 2OlS. febnrdr 9.
Tisztelettel:

2

l.

13. pontja

melleklete hatdrozz,ameg.
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KOMAROM.ESZTERGOM MEGYEI
nor,nrrIv,q.rA.L

Ugysz

:100481212015.

Thrgy: Tokodaltrlr6 TSZT

6s

SZ

m6dosit6sa

Hiv.sz.: l9l-18/2015.
Tokodaltf 16 Ktizs6g Polgirmestere

r

Petrik .I6zsef polgdrmester r6sz6re

*.

t si-E ilff iVIiA L
T(}KSDALTAR6

rt *r I-n*

Bc,,rrkeze.S

TOKODALTARO
J6zsefA. u.31.

E

2532

SZaar^r'

f

4kiil:el-eil

lktat6si

szdr
Tisdelt Pol gSrmester IJr

!

Fenti iigysz6mra 6s a 3I412012.(XI.8.) Korm. rendelet 37. $-fua tcirtdn6 hivatkoz6ssal - Tokodaltar6
helyi 6pit6si szabillyzat6nak m6dositrls6val kapcsclatosan megki.ildott v6lem6ny-nyilv6nit6si k6relme
thr gy 6b an - az alflbbiak 16l trij 6koztatom.

A

szabSlycdssal drinte,tf teriileJ nem 6ll mezogazdas6gi mtivel6s alatt.

A beltertileti, valamint a mezogazdas6gi mrivel6s irlatt nem 6116 ingatlanokra a megyei korm6nyhivatal
foldhivatal6nak foldv6delmi hat6s6gi 6s szakhat6sSgi hat6skcire - a 2007. 6vi CXXX" tcirv6ny alapjrin
- nem terjed ki.
Fentiek alapjhn nyilatkozom, hogy az eljhrils tov6bbi szakaszaiban r6szt venni nem kiv6nok.

Tisztelettel:

\

a\
'e'r

a\

Esztergom, 2015. febru6r 10.

'{Mihalov
fdldiigyi

2500 Esztergom, Rudnay S. t6r 2. Tel: (33) 412-412 Fax: (33) 412-613
e-mail : esztergotn_m@takarnet.hu
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KOMAROM.ESZTERGOM MEGYEI KORMANYHIVATAL
trt6vEtrtv- ES TALAJvEoelnnr
cAToSAGA

rc

Ugyszfnr:

Tdrgy:

FlTALlg0-212015.

Tokodaltdr6K6zsdg
telepiild srendezdsi eszkozeinek

(TSZT.'SZ;rdsaeltiletekle
s2616 m6dosit6sa

velem6ny
Ugyintezd:

-

el6zetes

Hiv. sz6m: I9I-20120f5.

Madar6sz ila

H RI H ]VATAL
TOKODALTARO

P.T LGA':I.IVI SST

Tokodaltr[r6 Ktizs6g Polgf rmestere

Petrik J6zsef Ur
Polgfrmester

Erkeztet6si
szAm:

TokodaltSr6
J6zsef ila u. 31.

4ea

J)iz

Tisztelt Polg{rmester

tlr!

I(onn

ivatal N6vdny- 6s Talajvddehni lgazgatosilga, mint elso fokir
talajvddehni hat6s6g (tov6bbiakban: Hat6s6g) Tokodalt5r6 Kozs6g telepiil6srendez6si eszkozeinek
r6szteriiletekre vonatkoz6 m6dositdsa kapcs6n indult eli6r6s{tban az alilbbi

A

Kom6rom-Esztergom Megyei

talajv6delmi
szakhat6sfgi v6lem6nyt adja.

A kozs6g teleptil6srendezdsi eszkozeinek tervezett m(rclosit6sa ellen kifog6st nem emeltink,
A v6lenr6nyezest eljlrds tov6bbi szakaszhban nem kil'6nunk rdszt venni.

IND OKLAS
ki fenti v6lemdnydt a Hat6s6g, mely sor6n tekintettel volt ana, hogy a tervezefr.6llapot talajvddelmi drdeket
nem s6ft, ezdrtvelemeny6ben ktilon eloir6sokat nem tett.

A

Hat6s6g a f6varosi 6s megyei korm6 ivatalok nezogazdas6gi szakigazgat|si szerueinek kijelcilds6r6l
(XII. 27.) Konn. rendelet 17.$ (1) bekezddse alapj6ni6rt el.

s2616 32812010.

Sz

at6shgi kcjzremiikoddstink alapja a telepiil6sfe.jleszt6si koncepci6r6l, az integrfrlt telepiildsfejleszt6si

strat6girir6l

6s a

telepiil6srendez6si eszkozokr6l, valamint egyes teleptil6slendezesi saj6tos

jogintdznr6nyekr6l sz6l6 31412012. (XI. 8.) Konn. rendelet 32. $ 6s 41. $, valarnint

Tata,2015. febru6r 9.

2890 Tata, Uj rjt 17.Tel'. (34)586-820 Fax: (34) 586-821
e-mail: komarom-nti@nebih.gov. hu

a Kozi-eazgatilsi hat6s6gi

?*.t

HONVEDELMI MINISZTERruM
HATOSAGI HIVATAL
1135 Budapest, Lehel fica35-37.. postacim: 1555 Budapest pf.:
Telefon: 06 (l) 231-5556.HM27-933 . Fax: 06 (l) 237_5547 .LIM
i

hivatal(@hm.gov.hu, web : http :/ftrm.

ec!-,-'\

ivatal.

Nyt. sz6m: HHV680-I 12015
Hiv. sz6m: l9l-2112015

L szdmip6ldrlny

Tokodaltdr6 Kiizs6g Onkormrin yzata
2532 Tokodalt{r6
J6zsef A. u.31.

Tirgy:

Tokodalt6r6 kcizs6g teleptl6srendez6si eszkrizeinek r6sztertiletre
sz6l6 m6dosit6sa

Tisztelt Cim!

Megkeres6slikre 6rtesitem, hogy

a tirgyr dokument6ci6t

kapcsolatban az alSbbi rlll6sfoglaldst adom:

megvi zsgtltattam es azzal

A fenti hivatkoz6si szimon lrkezett dokument6ci6ban foglaltak a honv6delem 6rdekeit
nem 6rintik, a Magyar Honv6ds6g nemzeti ds szrivets6gi vddelmi feladatai v6grehajt6sa
biztositott, ez6rt az abban foglaltakkal kapcsolatban kiilcjn 6izrev6telt nem teszek.
Tfljdkorta''om, hogy a toviibbi v6lem6nyezesi eljfuilsban nem kiv6nok r6szt venni.

Jelen 5ll6sfoglal6st, mint a telepiil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integrdlt
telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a telepiildsrendez6si eszkozdi(61, valamint
.!y.,
telepi.il6srendez6si saj6los jogint6zm6nyekrol sz6l6 3I4/20I2. (XI. S.) Korm.
rendelet 9. sz.
melldklet6nek 17. pontjriban megielcilt iilarigazgatisi szerv adiam ki, figyelemm
el az epitett
kdmvezet alakitdsitr6l 6s v6delm6r6l sz6l6 1997. evi LXXVIII. torvdny llS
fZlm) pontjriia.

Dr. Gulyris Andrris ezredes
IM Hat6sdgi Hivatal f6igazgat6

POLGARMESTECI rrrVEtAr.

toopontja-

nev6ben 6s megbiz6s6b6l
2015 FEBR 1 6,

bf

'i-vv( K
/

^s4Lglegl
sz6m:

a

Kdsztilt: 2plldinybalr.
Egy p6ldrl'ny:

I

lap

(tel/fax): Sziny6n6 Horv6rh Agota f6tanicsos
!.Byintezl

Kapj6k:

l. sz. pld.: Cimzett
2 sz. pld.: Irattilr

(tel +36

(t)

47

4-l

1 1

I

/25-83 5; HM 022-25-835 ; fax:+36

(l)

237 -s 557 )

3-**-Re n d 6sze ti

t--|-*V

lgazgat6si g

2I/24-87
t800 Tatabdnya, Komdromi rit. 2., Tel.:34/517-706; 2I/20-87, Fqx: 34/517-708;

Sz6m:

11

000/987-1

12015.6'tJ'.

......

Tftrgy

sz. pld.

: Tokodalt6r6 K<izs6g

telepiil6srendezdsi eszk6zeinek (TSZT,I{ESZ)
r6szteriiletre sz6l6 m6dosit6sa- el6zetes

tsjlkoztatilsi szakasz
Hiv. szSm : l9I-22120I5.
El6ad6 : Tim6rn6 K. Henrietta r.6rgy.
Tel.sz5m : 06-341517-73I

Petrik Jdrzsef polgirmester rirnak,
2532 Tokodaltir6. J6zsef Attila utca 31.

Tisztelt llolgfrmester Ur!
2015. janu6r 08. napjrin kelt - fenti
Tokodalt6r6 Kozs6g Onkormanyzat K6pvi
elfo gadtar Tokodaltar6 Ktizs6g telepiil6s fej leszt6s
E gyeztet 6 s i S zab illyzatht.

Ezt kovt*6en a teljes eljar6s e1s6 szakaszilban
bekezdds b.) pontjdban foglaltaknak megfelel<ien

- a 314/2012. (il.5.) Korm' rendelet 37. S Q)
- el6zetesen tiljlkoztatta hat6s6gomat.

Tokodaltar6 kozs6g telepiil6srendez6si eszk<izeinek r6szteriiletre vonatkoz6 m6dosit5s6r6l sz6l6
el6zetes t6j6koztat6jilr, valamint annak mell6kletei 6ttekintettem, ezzel kapcsolatban - a 314/2012.
(XLS ) I<:,orm. rendelet 30. $ (1) bekezdds ds (2) bekezddsdben foglaltalcnak megfelel6en - az
alibbi nyilatkozatot teszem :

teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l, az integr6lt telepiil6sfejleszt6si strat6girlr6l 6s a
telepiil6srrendez6si eszkoz<ikr61, valamint egyes telepiil6srendezlsi sajStos jogint6zm6nyekr<i1 s2616
3147201.2. (XIS) Korm. rendelet 9. szdmil melldklete 6rtelm6ben a megyei rend6r-ftikapitanys6g
hatr[rrend6szeti szakk6rd6sben illet6kes az egyeztet6si elj6r6sban r6szt venni.

A

szolg6lati szab6lyzat6r6l sz6l6 30/2011. (1X.22.) BM rendelet (a tovdbbiakban:
Szolgdla,ti Szabdlyzat) 61-66.$-a hatfurozza meg a rend6rs6g hatrinend6szeti feladatai ell6t6sanak

A rend6rs6g
szab6lyait.

A hatrirtertiletr6l, valamint ahathriltkel6hely teriiletere nenrhatdrhtl6p6s c61j6b61 tort6n6 belep6s 6s
tart6zkodds szabillyair6l sz6l6 330/2007. (XII23 ) Korm. rendelet I. szdmil melldklet 8. pontja
alapjfnmr:g6llapithat6, hogy Tokodaltir6 kdzs6g kdzigazgatrisi teriilete hatuirteriilet.

Az 6intetett teleptil6s tekintet6ben a Szolgillati Szabillyzat emlitett rendelkez6sei koziil a 65.$-ban
foglalt

a rr:lev6ns, melynek 6rtelm6ben a rend6rs6g

ktils6 hatfuonl6v6 hatfurtertileten kivtil m6lys6gi
ellen6rz6st vdgez, az orszitgtertilet6n jogellenesen tafi5zkod6 szem6lyek felderit6se c6lj6b6l.

Az el1zete;sthjdkoztatdshoz kapcsol6d6 dokument6ci6 alapjfn meg6llapitottam, hogy a Tokodaltar6
kozs6g terleptil6srendez6si eszkdzeinek r6sztertletre sz6l6 m6dositiisa, nem befolyrisolja a
rend6rs6g m6lys6gi ellendrz6si tev6kenys6g6t, igy a trlrgykdrban szerepl6 m6dositris tekintet6ben
javaslatot, valamint 6szrev6telt nem kiviinok tenni, ezilltal az eljhrfus tovibbi szakaszaiban tartott
egeztetfl tirryalfson vaft6 rdszvdtelt sem tartom indokoltnak

T

atabfny a, 201 5. febru:ir 03.

Tisztelettel:

1

q
E

rn

K6sztlt 2 pld-ban
lpld :2oldal
Kapja: l.pld. Tokodaltrir6 Kozs6g Polg6rmestere
2. plcl.Irattin
K5szitette/gitpelte: Timrirn6 Kov6cs Henrietta

r. 6rgy.
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Tokodalt6r6 Kiizs6g polgirmestere
2532 Tokod.alttuo
J6zsefA. u.31.
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Kcizs6g terepril6srendez6si

megkrildte

eszkcizeinek

a

c6ljrib6l. A B
niletileg illetdke
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(rszr.

Budapesti

aotumentiici6t
osag kiadja az

el6zetes v6lem6nyt.

A

tdr gyi tervek tov6bbi
v6l em6nyez6si elj
6r6s 6b an

nem kiv6n r6szt venni.
kcirnyezeti vizs gttlatk6szit6s6t

nem tartja sziiks6gesnek.
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INDOKOLAS

A m6dosftiisok nem
v6lem6nv6t a 314/2012.

a Binyakapitinysdghatrisk<ir
:Tqk
(tr.8;

Budapest, 2015. februrir
lg.

d;ilr".ndeletben uirto.il'l A Brinvakapitrinysrig eldzetes
ttottJogkdr6ben eljrlrva

Dr' szabados Giibor brinyakapit6ny
nev6ben

gi:

c. r
r.-ma

adta ki.

6s megbfz:isrib6l

Cotumbus u. t7_23.

est. pf.: 3I0.

bfh.hu

t:(06-t)

373-r800

Soproni Hat(is6gi lroda

cs/2248_2/20t5.

3"u.r-

oztatds
UEyint6z6: Babos Zottln
Email cim: babos.zolta n@nm hh.hu
Telefon: (99) 518-557
HivatkozSsi szdm:

F

tgL_24/2OOS/ 2O!5.
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IUKoDALTARo

Polgdrmes,teri Hivatal
TokodaltS16
Jozsef Attila u. 31.
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Erkeztet6si
szSm:

lktatds
szdm:

Tisztett potgdrmester tirl

A Nemzeti Mridia- 6s Hirkozt6si H
teleptil6srendr:z6si eszt<Oze-inef '
{illamigazgatdsi szerv az alabbi t5j
nyilvdntartdsdnak r6sz6t k6pez6 _
rendez6s ald vont terulettel 6rintett

kovetelm6nyek16l.
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9vj cLlX. torv6ny 31. S (1)
it6 s6

n6

l, ko rszer0 sit6s6n 6 i,

biztositani kell a postai
az eglyetemes postai szolgdttatls

(xt. 20.) Korm. renderet 26. (1)
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szabSryozza, tov6bbi
szdmd szabvdnv ad, mig
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"tfii-Je.
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Tokoda lt6r 6 Krizs6g polgr{rmestere
Petrik iljzsef
Polgdrmestir rdszdre

.Uryiratsz 6m: 9 4 _2 / 2 0 | 5
W iot 6rti t Hangya
r

Tisztelt polg:irmester
K<isz<injrik
r6sZeniletr

'".,ro.l

arry:

Gdborne
v6lem6nynyilvrinitris

Ur!

a

bjekoztatkst l,oUo
dahtfuo Kcizs6g
Teleptil6srendez6si
e sz5l6m6dositrisrir6r.
eszkcizeinek

;'::.i']?ffiT :n:^trervft

vizv6deremi tenilet
hatara)szab6'tvoz6t
A hatiiros tertileteink
erd6 besoroftisriak

megtarr'jrik honrapunkon
(

@sqh'k
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Jelen rendez6sriket
befolyrisol6 ,'
szakaszftb annem
kiviinunk r6sZ venni

*

a

(

hu),

rerszin aratti

jcivciben sem
fogunk vultoztatnt.

Csolnolg 2015. febru[r
12.

Tisztelettel:
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DOROG VAROS POLGARMESTERE

2510 DOROG, BECST 0T

71.

2511 DOROG,

pF.:43.

TEL.: 06 33;31

299 Fo"

:

06 33431 377

lkt. sz6m: 17771212015
Tdrgy:

Tokodalt516 Kozs6g
teleptil6srendez6si eszkozeinek
(TSZT, HESZ) r6sZerritetre sz6t6

m6dosit5s

-el6zetes v6lem6nyez6sHivatkoz6si sz6m:
Tokodaltdr6 Kozs6g 0nkormdnyzata
Petrik J6zsef PolgSrmester
TOKODIALTARO
J6zsef r\. u. 31.

2532

TisZelt Petrik J6zsef polgdrmester 0r!

Tokodalt6r6 telepul6srendez6si eszk6zcik m6dositds5nak
v6lem6nyez6si szakaszdban Dorog V6ros

Onkorm;Snyzata r6szt kiv6nunk venni.

Dorog V'5ros onkormanyzatanak hatSlyos telepul6srendez6sieszkcizei
megtaldlhat6k a www.dorog.hu
hivatalosi honlapjdn.

Dorog, 2015. febru6r 04.

Udvcizlettel:
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Esztergom Vdros
Polgdrmestere

'f

Ui: Lux Eva
Ikt.sz.:2976-2/2015
Tf rgy: Tokodaltrir6 K6zs6g
telepi.il6srendezdsi eszkcizeinek (TSZT,

HESZ) m6dositdsa
- el6zetes v6lem6nyez6s Hiv.sz.: l9l-312015

Petrik J6zsef
TOKODALTARO KOZSEG POLGARMESTERE
r6szdre

2532

Erkeztet6si
sz6m:

Tokodaltfr6

2-+

J6zsef A. u.31.

Tisztelt polgfrmester Ur!

A

teleptil6sfejleszt6si koncepci6r6l,

e
8.)
A

az

in

telepiil6srendez6si
int
314/2012,. (Xr.
37.
megkeres6stiket.
e
v6lem6n'1e zesi eljinhs tov6bbi szakaszitbanrdszt kiv6nunk venni.
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olrKonna
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szab6lyzat6r6l 6s szab 6lyoz6si ierv6r6l
rgom Vdros hivatalos honlapjrln, az esztergom.hu

-L,r

port6lon megtekinthet6.

Esztergom, 2015. febru6r 3.
Tisztelettel:

Esztergom V6ros polg6rmestere

X Postafi6k:92

2500 Szdchenvi tdr l.
tef.: (33) 542-005 fax.: (33) 542-048

ng<- C.{-,
Iokod Nogykci zs6g Polg6rmesfere
2531 Tokod, Kossuth Lojos u. 53.
Tel.: +36/33-505-l l0; Fox: +36/33-505-120
e-moil : jegyzo@tokod.hu
ktotoszo m : 41 2-21 201 5
Ugyintez5: Veszt5ine Horis Melindo
Tel.: 33/505-l l0/l 6
E-moil:
I

t-

!rr.tt /(.,

Tdrgy: Tokodolio16 Kozs6g telepulesrendez6si eszkozeinek (TSZT, HESZ) reszteruletre sz6lo modosiloso

Tokodoltdro Kozseg Onkormonyzoto
Petrik J6zsef polgdrmester r6sz6re
TOi'iq;ili:,L i.4RO

2532 Tokodoltoro,
Jozsef Attilo u. 31.

Be6rkez6s
idripontja:
Erkeztet6si
szSm:

Tisztelt Polgormester Url

/ )n,t

Koszoneitel vettuk Tokodoltoro Kozseg - kozigozgotosi terulet6nek r6szteruletet erint5 - Telepulesszerkezeii Terv- Szobdtyozdsi Terv 6s Helyi fpitesi Szobolyzot m6dositoso tervdokumentdci6vol kopcsolotos, 314/2012. (Xl. B.) Korm.
rendelet 38. S (2) bekezd6sben fogloltok szerinti megkeresesuket.

Tokodoltoro Kozseg telepulesrendez6si eszkozeinek - Telepulesszerkezeti Terv6nek, volomint Helyi Eptesi Szobolyzotonok - reszieruletre vonotkoz6 0j eljorosszerinti modositosot ottekintettuk, o lefrtok ellen kifogost nem emelunk.
Tokod Nogykozseg internetes honlopjon megtololhotok o hotolyos telepulesrendez6si eszkoz6k.

A v6lemenyezesi eljoros tovdbbi szokqszoibon nem klvonunk reszt venni.
Tokod, 2015. februor I L
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Petrik J6zsef polgirmester f r r6sz6re

Be6rkez6s

id6pontja:
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Erkeztet6si

Tokodaltf16
J6zsef A. utca 31.

B+g6.

2532

A

Gy6r-Moson-Sopron Megyei Korm6nyhiva l, mint kornyezetvddelmi 6s termdszetv6delmi hat6s6g
(tov5bbiakban: Hat6sSg) a TokodaltSr6 kozsdg lepii 16 srende zesi eszkozok m6dos it6s Snak vd lem6nyez6 s i
eljfirisithoz el6terjesztett, a VATI V6ros6pit6si T r6csad6 6s Tervezo Iroda Kft. (1085 Budapest, J6zsef krt.
29.) 6ltal 432512014 munkasz6mon elk6szitett rvd okum ent 6ciot 6ttantlm6nv o rta. az abb an fo sl a ltakka I

kapcsolatban a krivetkezd vdlemdnl adja:

A tervdokument6ci6 a kdvetkezo rdsztertiletekre
1./- a Vajaskfti drilo--€ete urca-beltertileti hat6r
teri.iletfelhas zn6l6si, ovezeti rendszer egyszerris i
2.1- aPolgfirmesteri Hivatal 143215 hrsz-ri ingatl

A

Hat6s5g a hat6skordbe tartoz6 leveg6tisztz

valamint zaj- 6s rezg6svddelemi szempon
tervdokument6ci6 tartalmflt tudom6sul veszi

6s

tkoz6 m6 do s it6st tartalmazza'.
I hat6rolt terillet tekintetdben: tornbfeltSr6 utak torl6se.
egys6gesitdse.
ak telekalakit5sa.

v6delmi, t6j- 6s term6szetv6delmi, hullad6kgazd6lkod6si
az elj6r6ssal kapcsolatban 6szrev6telt nem tesz, a
javasolja.

A Hat6s6g az eljfirils tovSbbi szakaszilban is r6szt van vennl.
Hat6sSg v6lem6ny6t a teleptil6sfejleszt6si ko
pci6r6l, az integrillt telepiil6sfejleszt6si strat6gi6r6l 6s a
teleptil6srendez6si eszkcjzcjkrol, valamint
telepi.il6srendezdsi saj6tos jogint6zmdnyek6l sz616
m6dositott 31412012 (XL 8.) Korm. rendelet 8. $ (3) bekezd6s 6s 9. mell6klet, tov6bb6 a Hat6s5s
illet6kess6g6t meg6llapit6 kornyezetv6delmi 6s
6szetv6delmi hat6s5gi es igazgatilsi feladatokat ellfito
szervek kijeloldsdr6l sz6l6 7112015. ([I. 30.) Ko
rendelet 2. sz, melleklet 2. pontja alapjfun adja meg.
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A,,Tokod altitr6 kcizs6g

r6szteniLletekre

vdlem6nyez6si dokumentiici6t ritterkintettrik.

Az

telepril6srendez6si eszk<jzeinek m6dositdsa,,
I kirycsolatosan az aldbbi dlkisfoglal6st adjuk:

elSzetes t6jdkoztat6si szakaszban
keriiltek. Szakmai szempontb6JL a
6szrevdtelt nem tesztnk.

meg6llat6saink a dokument6ci6ban be6pit6sre
flddtt v6lem6nyez6si anyaggal kapcsolatosan

Azonban felhfvjuk szives figyelmtiket, ho
RENDELETTERVEZET fejezetben fi
felsorolrlsa kOzOtt a Y izigyi Igazgato s6gra

a dok.ument6ci6ban a 17. lapon megadott B/1.
rolt illlamigazgatilsi szervek jogut6djainak
oz6 megiillapft6s helyelen:

Hel)'esen: az Eszak-dun{ntriii \/iziigyi
Katasztr6 fav6 delmi Igazgat6 s 69 (t eriil eii vf

t9e.eg,

Gy6r,2015.06.

15.

Gy6r-Moson-Sopron Megyei
-jogut6dja:
:delmi hat6s6g
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Komdrom-Esztrrrgom M
Katasztr6fav6dslmi Ha

ei Ka tasztrdfav6d elmi lgazgatdsri g
gi Osztiiy

lI-2800 'lhtabrinya 1., SrlgvAri h}.u.18.
Tcl, fnx: (06-34)51 2-070 Igazgrt6: (06-

)310-817, emsil:kOm+ron.titkarsag@kft t! cd.gos.hu

bttp://ko mer0m.katnsz.lrofnv{dclrm,llu

Sz6m: 361 0011241-1120i 5.AIt.

Tokod altard Kcizseg telepiildsrendezdsi
eszktizei nek mddositrisa- vdlemdnyezds i
szakasz-

Lakos Zolthn tii. hadnagy

0634s12WA
L9r-93/201s

PETRIKJOZSEF
polgrirmester
TokodaltrirS Krizs6g
Polgf rm esleri Hivatala
Tokodalt616
J6zsef Attila fit

3I

t<?t
T isztet t P olg drmeste

r tl r !
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Tokodalt6ro Kozseg telepul6srendez6si eszkozeinek r6szterriletekre szo-
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Petrik Jozsef
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gatay,zoltan@nkh.gov.hu

Tisztelt Polg6rmester Ur!

Tokodalt6ro kozs6g telepril6srendezdsieszkozeinek (TSZT, HESZ) reszteruletekre szolo modosit5s6val
kapcsolatos megkeres6s6re, a Nemzeti Kozlekedesi Hatos6g Utrigyi, Vasuti es Hajozasi Hivatal r6sz616l az alAbbi v6lem6nyt adom.

A megkereses mell6kletek6nt megktildott,Iokodaltaro K1zs1g r1szteriiletekre szolo TRE- modositls"
cimri v6lem6nyez6si tervdokument6cioban foglaltakkal kapcsolatban 6szrev6telt nem teszek, a Teleptil6sszerkezeti Terv, valamint a Helyi Epltesi Szabtiyzalmodosit6sAnak elfogad6s6t t6mogatom.
Erintett Allamigazgat6si szervkent fenti v6lem6nyem eI a tetepill6sfel/esztesl koncepciorol, az integrdlt
telepillesfejleszf6sisfraf6gi1rol 6s a telepill1srendezlsi eszkdz1kr1l, valamint egyes telepill6srendez6si
sajittos jogintezm6nyekrSlsz6lo 31412012. (Xl 8.) Korm. rendelet3S. $ (4) bekezd6se alapj6n, a rendelet 9. mell6klet 9. pontja szerinti v6lem6nyezesijogkoromben adtam.

l'ilvAIAL

I
I
I

t - ---.. Fieiq,"';Q*68

Budapest, 2015. j0nius 4.

re-!ii!p1',

'ilgi

2015

JIN

Eixeriu[6si
!,3a ni

Biro J6zsef
Utrigyi, Vas0ti es Hajozasi Hivatalt vezet6
elnokhelyettes nev6ben 6s meg

lK{AtAgl

szaft]
eS; .,'-!.
-i-r \

Uf 6s Hidiigyi F6oszt6ly
Engedelyez6si es Forgalomszabillyozdsi Osztaly
1066 Budapesl,Ter\z krt. 62. " 1387 Budapest 62 , Pf.: 30. ' telefon: +36 1 474 1770, fax: +36 1 331 9917
www.nkh.hu

KOMAIT.OM-ESZTERGOM MEGYEI KORM NYHIVATAL
Ugyirats zdm: KE-06D/Ep I 377 _4 l20rs.
Ugyintezci:
Jakucs GAbor * regeszet

Kapcsolat: 34,lS l3-445

T6rgy:

e
elepulesren.SZT,
z.
I{ESZ)
riclositasa
velcmeny "e:zest szakasz vele_

,.4

rninyke res
uelerneny

Hiv. szdm:

191

-96l2OIs

rJgyintezc Borek Edit

Petrik J6zsef
polgarmester
Jozsef A. u. 31

.

2532

Tisztelt Polg{rmester

megkereseset, arniver kapcsola Lban

-

az

O

:;f;*utu""

Az elozetes tajekoztatasi szakaszban

szAmu velem€:nyunket fcnntartiuk.

targvu

irt I(E_o6Dltrpl37T_2l2orl

KerJuk eszrevete'leink figrelembe vetelet a telepr-il€srenclez€si
eszkozok feluivizsgAlata sorAn.
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kapcsolatosan hat6s6
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ottam, ho gy Tokodaltar6 kozs6g
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m6dosit6sa
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XXXVII' to rv 6ny hatilly a al6 tartoz6 teriiletet'

tewezettm6dosit6sok elren v6rem6nye

zo hilamigazgatisi szervk6nt kifog6st nem

elj6rSsban nem
erd$szeti hatos6g a tov6bbi v6lem6nyez6si

kiv6n r6szt venni'
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V6l

6nyemet a megyei kormanyhivatalok mez6gazdas6gi feladatainak meghat6rozitsin6l szol6 68/2015'
(III.30.) Korm. rrnd"l.t 12. g-6ban biztositott hat6skorben elj6rva, a rendelet 2 $ (2) bekezd6se 6s l.
sz6mir mell6klete szerinti illetekessdgi szab6lyok hgyelembev6tel6vel, a telEpiilesfejleszt6si koncepci6r6l,
az integr6lt telepiildsfejleszt6si strategi616l es a teleptildsrendezesi Sszkcizclkrol, valamint egyes
telepiildsrendez6si saj6tos joginte dnyekrol szolo 31412012. (XI. 8.) Korm. rendelet 38' $ (4)
bekezd6s6ben el6irtaknak me gfeleloen adtam me g.

God6ll6, 2015.06.10.

Dr. Tamai Rich6rd
korm6nynf egbizott
nev6ben 6s mPgbiz6s6bol
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L9t-98/2015.

Polgdrmesteri Hivatal
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Tisztelt Polg6rmester Ur!
A Nemzeti M6dia- 6s Hrrkozl6si Hatosdg
Hivatala (a
re n dez6s i eszkrize i n e k m 6d os
ltdsdva I fa pcso atos
I

A rendelettervezet hrrkozl6si 6rdeket
nem s6rt, a

bbiakban: Hat6sdg) a T.okodattii16 K6zs6g
Tetep0l6s_
n6nyez6si dokumentdci6t r egvizsgdlta.
ellen a Hatosdg kifogdst nem emel.

A mfiemldk6orjletea 6s a hozza tartozo
tetek terulet6r illetve m0eml6ki kornyezet
tev6kenys6get - pl. antenna telepit6st _
a 393/20L2. 20.) Korm. rendelet 1. sz.terule
mell
rozott illet6kes jiirdsi epttesr.igyi 6s oroks6gvedetml
talok jogosultak oroks6gv6delm
vizsgSlni 6s amennyinen engeO-ely koteLs
enqeddtve

A Hat6sSg k6ri, hogy a fentieket a Tereprir6srendez6si
nek.

d.

modositdsdndl figyelem be venni sziveskedje_

Fenti v6lem6nyt a tebp}t
l, az
strat5gidr1l 6s a te/epci_
l5srendezdsi eszkozokr1l,
renc
r6t sz6t6 314/2012. (Xt.
8.) Korm. rendelet (a tovd
R /, wt pvrLJd}an
megnatarozottak szerint . d;;;i];:
mel16klet 20. pontjdban fogtatt fethatatmazds
atapjdi
ta a Hatosdg.
Sopron,

29t1.jrinius 02.
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Sz6m: Vl-45-212015.
"I Srgy : Tokodaltd16 telepiildsrendezdsi
tervdnek m6dosit6sa

Tokodaltir6 Kiizs6g Polgfrmesteri Hivatala
2532 Tokodaltfr6,.l6zsef A. u.31.
Petrik J6zsef polgdrmester rlr rfisz6re
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TERI HIV^':^l
ALTARO

Beerkezds
id6pontja:

Erkeztetdsi l+\ Gg

szam:

Tisztelt Polgdrmest'rr Ur !
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Tokodaltrir6 kozsdg r6szteriilet6t 6rinto telepiildsrendezdsi

v6l em6nye zesi any apgitt kci

s

zci

terv

m6dosit6s

nette I me gkaptam.

A megkiild6tt znyag, az Orszdgos Terilletrendezdsi Tervrdl sz6l6, a 2008. 6vi L.
tdrv6nnyel m6dosltott 2003. dvi XXVI. torvdny (OTrT), valamint a25/2011 (XII. 15.) sz6mri
cinkorm6nyzati rendelettel m6dositott, Kontdrom-Esztergom Megye Terilletrendezdsi
Szabdlyzatdr1l sz6l6 22/2005. (IX 29.) szdmil 1nkormdnyzati rendelet 6s az azt"kiegeszit6, a
terilletrendezdsi ajdnldsolcrdl sz6l6 266/2011 (ilL. 15.) szdmil kdzgtiildsi hatdrozat alapjina
tervezetr m6dosiuisr<>l az alitbbi v6lem6nvt adom:
A m6dosftfsra lkertil6 telepiil6srendez6si eszkiiziik a megyei teriiletendez6si terwel
nem ellent6tesek. Az iisszhang az al6t6maszt6 munkar6szben bemutatr{sra keriilt.
K6rem, hogy i^z elfogadott teleptil6srendez6si eszktiziiket tervtrirunk szhmfra
sziveskedj enek megkiildeni.

Tatabdnya, 2015. augusztus 24.
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telepiil6srendez6si eszkrizeinek (TSZT,
HESZ) m6dosit6sa
- v6lem6nyez6si szakasz Hiv.sz.: l9l-8712015

Petrik J6zsef
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A

telepiildsfejleszt6si koncepci6r6l,

az

rmester Ur!

integrrllt telepiil6sfejlesztdsi stratdgi6r6l

6s

a

telepiildsrendez6si eszk6z6krol. valamint
telepi.il6srendezdsi saj 6tos jogintezmenyekr6l sz6l6
31412012. (XL 8.) Korm6nyrendelet 3g.
elSirtaknak megfeleloen kciszdnettel megkaptuk
megkeres6stiket.
Konibban az elozetes v6lem6nyez6si
megktildritt 297 6 -21 201 5 iktat6sz6mri leveltinkben
foglaltakat tov6bbra is fent tartva a megkiil
vdlemdnyez6si dokumentirciohoz 6szrev6telt nem
tesztink.
Thjlkoztatom toviibb6, hogy a tervez6s
szakaszdban is r6szt kivanunk venni.
Mivel Hivatalunk, mint jdrlsi krizpont l6tja e az els6fokri 6pitdshat6s6gi feladatokat, ez6rt
k6rjtik,
hogy a dokumentfci6bril egy p6td6nyt pap ralapon 6s digitilis formdban r6sziinkre
etjutatni

sziveskedjenek

j6vdhagy6st k6v

telepiil6srendez6si^eszkdzcik
keriilj enek me gkiild6sre.

az

eddisi

CS

Amennyiben az lehetsdges k6rjiik, hogy a
mostani m6dosit6ssal egybedolgozott vfultozatban

Esztergom, 2015.jrinius 24.

Esztergom dros Polgdrmestere
Postafi6k:92
2500 Szdchenyi tdr l.
tel.: (33)
fax.: (33) 542-048

X
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK
TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ-MÓDOSÍTÁS TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI
ÉSZREVÉTELEKRE
észrevétel
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 (Jat.) foglaltak alapján
kell megalkotni. Kéri törölni a tervezetből a
véleményezők felsorolását.

Budapest, 2015. szeptember hó

…………………………….
Molnár Csilla
településtervező vezető tervező

tervezői válasz
- Az észrevételt köszönjük. Töröljük.
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK
TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ-MÓDOSÍTÁS TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÁLLAMIGAZGATÁSI
SZERVI ÉSZREVÉTELEKRE
szakhatóság
Győr-MosonSopron Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi
és
Természetvédelmi
Főosztály

Győr-MosonSopron Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgatóhelyettesi
Szervezet
Katasztrófavédelmi
Hatósági Szolgálat
Észak-dunántúli
Vízügyi
Igazgatóság

KomáromEsztergom Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Katasztrófavédelmi
Osztály
Nemzeti
Közlekedési
Hatóság
Útügyi, Vasúti és
Hajózási Hivatal

érdemi észrevétel
„A Hatóság a hatáskörébe tartozó
levegőtisztaság-védelmi, táj- és
természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból az eljárással
kapcsolatban észrevételt nem tesz,
a tervdokumentáció tartalmát
tudomásul veszi, és elfogadásra
javasolja.”
Az Igazgatóság vízvédelmi és
vízgazdálkodási szempontból a
tervben foglaltakat tudomásul veszi,
a módosítás ellen kifogást nem
emel.

tervezői válasz
- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

Az Igazgatóság megállapítja, hogy
az előzetes tájokoztatási
szakaszban tett megállapításai a
dokumentá-cióba beépítésre
kerültek.
Szakmai szempontból a megküldött
véleményezési anyaggal
kapcsolatban észrevételt nem tesz.
Egyebekben a rendelettervezetben
az Igazgatóság nevére vonatkozóan
az alábbi helyesbítést kéri:
„az Észak-dunántúli Vízügyi
Hatóság, jogutódja: Győr-MosonSopron Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (területi vízvédelmi
hatóság és területi vízügyi
hatóság)”
A Katasztrófavédelmi Osztály a
tervdokumentációval kapcsolatban
ellenvéleményt nem fogalmazott
meg.

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

A Hivatal a tervdokumentációval
kapcsolatban észrevételt nem tesz,
a Településszerkezeti Terv, valamint
a Helyi Építési Szabályzat
módosításának elfogadását
támogatja.

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

- A véleményt köszönjük. Azonban
az állami főépítész véleménye
alapján a rendelettervezetből a
felsorolás törlésre került.

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK – 2015. SZEPTEMBER HÓ

KomáromEsztergom Megyei
Kormányhivatal
Tatabányai Járási
Hivatal
Építésügyi és
Örökségvédelmi
Osztály
Pest Megyei
Kormányhivatal
Földművelésügyi
és
Erdőgazdálkodási
Főosztály

Nemzeti Média- és
Hírközlési Hatóság

Az Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály a tervdokumentációval
kapcsolatban ellenvéleményt nem
fogalmazott meg.

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

A Főosztály megállapítja, hogy a
módosítások nem érintik az erdőről,
az erdő védelméről és az
erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény hatálya alá tartozó
területet.
A fentiek alapján a tervezett
módosítások ellen kifogást nem
emel.
A Hatóság megállapítja, hogy a
rendelettervezet hírközlési érdeket
nem sért, a módosítás ellen a
Hatóság kifogást nem emel.

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

Budapest, 2015. szeptember hó

…………………………….
Molnár Csilla
településtervező vezető tervező

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK
TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZ-MÓDOSÍTÁS TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÖNKORMÁNYZATI
ÉSZREVÉTELEKRE
Szomszédos
Település
KomáromEsztergom Megyei
Önkormányzati
Hivatal
Megyei főépítész
Esztergom Város

érdemi észrevétel

tervezői válasz

„A módosításra kerülő
településrendezési eszközök a
megyei területrendezési tervvel nem
ellentétesek. Az összhang az
alátámasztó munkarészekben
bemutatásra került.”
Esztergom Város a véleményezési
dokumentációhoz észrevételt nem
tesz.

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

Budapest, 2015. szeptember hó

…………………………….
Molnár Csilla
településtervező vezető tervező

- A véleményt köszönjük. Tervezői
választ nem igényel.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉS VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS LEZÁRÁSÁRÓL

TOKODALTARO

Tokod alt6r6 Kiizs6g Onkormdnyzata
2532-Tokodaltdr6, J6zsef Attila utca 3 1., tel,: 33/50 5-635, fax: 331505-650
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Tokodalt6ro Kozseg 0nkorm6n
20

-

kihagyva a kihagYand6k

y zat

Kepv\selo-testtiletenek

6n me gtartott

. szeptember
iil6sdnek j egYz6kdnYv6b6l

15

23

-

-

Toko dalt6ro Kozs6 g 0nkorm6 ny zat K6pvi selo -testtilet6nek
147 1201 5. (IX . 23 .) onkorm6nyzati hat6rozata
Kdzs6g
Tokodalt6r6 Kozs6g Onkorm6nyzatilnak K6pviselo-testiilete a Tokodalt6r6
,erri.rtit"t.ire vonattozo telepiil6irendez6si eszkoz-m6dosit6s v6lemdnyezesi szakaszitban
(IX'29.) onkorm6nyzati
be6rkezett v6lemdnyeket, 6szrev6teleket elfogadja, 6s a 11312014
alapj6n a
harhrozat szerint, valamint a 31412012. (K, 8.) Korm. rendelet 39. $-a
v6lem6nyezesi szakas zt lezitrja'
Felelos: Petrik Jozsef polgdrmester
Hat6rido: kdzzetetel a dont6st kdveto 8 napon beliil

jegyzo

ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL VÉGSŐ SZAKMAI VÉLEMÉNYE

