


 
 

 

 

Béres Gábor 
településtervezés 

főépítészet 

7623 Pécs, Semmelweis u. 30. 
Tel.: 30/701-7819 
email: beresga@gmail.com 

 

Tóth Gábor polgármester 

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA     

tárgy: tartalmi követelmények 
iktatószám: DDFT-P-1934-1/2017 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Harc község megalapozó vizsgálati munkarészeinek és településfejlesztési koncepciójának 

elkészítésénél az alábbi szakmai szempontok érvényesítését tartom szükségesnek: 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5.§ (3) értelmében a kormányrendelet 1. és a 2. mellékletben 

meghatározott tartalmi elemek összevonhatók, átcsoportosíthatók, indokolt esetben egyes elemei 

elhagyhatók. A tartalmi elemek részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

Véleményem szerint a megalapozó vizsgálatot a kormányrendelet 1. számú mellékletében felsorolt 

fejezetek kidolgozásával célszerű elkészíteni, de az alábbi fejezetek kidolgozástól el lehet tekinteni: 

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program 

1.10.2. Az önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere 

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika 

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás 

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése 

1.15.6. Vízi közlekedés 

1.17.9. Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, problémák 

1.18.1.3. földrengés veszélyeztetett területei 

1.18.2.1. árvízveszélyes területek 

1.18.2.4. árvíz és belvízvédelem 

1.18.3. egyéb 

1.20. Klíma elemzése 
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Javaslom, hogy a településmorfológiai jellemzők térképen is kerüljenek megjelenítésre.  Történeti 

térképek segítségével jól szemléltethető lenne a település terjeszkedésének főbb iránya, valamint az 

egykor más hasznosítású területek elhelyezkedése.  

A 3.1.2. A település és környezetének fejlesztését befolyásoló külső és belső tényezők összefoglaló 

értékelése című fejezetet SWOT analízis segítségével javaslom bemutatni. 

A 3.2. Problématérkép fejezetben külterületi településrészekre is ki kell terjeszteni az elemzést. 

 

A településfejlesztési koncepció összeállításánál a kormányrendelet 2. számú mellékletében 

meghatározott tartalmi elemeket kell figyelembe venni.  

A településfejlesztési elvek meghatározásánál az Országos Területfejlesztési Koncepcióban 

megfogalmazott elvek adaptálását javaslom megtenni. 

A 2.2.1. A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata című 

fejezetben a település mérete miatt nem tartom szükségesnek a célrendszeri mátrix elkészítését, 

mivel az átfogó célok és tematikus, specifikus célok közötti kapcsolatok hálózata szöveges formában 

is kifejthető. 

 

A fent megfogalmazott szakmai irányelveket a településfejlesztési dokumentumok készítőivel 

egyeztetni fogom. 

 

 

 

Pécs, 2017. szeptember 28. 

Tisztelettel,  

Béres Gábor 

főépítész  
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Tóth Gábor polgármester 

HARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA     

tárgy: tartalmi követelmények 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Harc község településszerkezeti terve elkészítésénél az alábbi szakmai szempontok érvényesítését 

tartom szükségesnek: 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 

eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 9.§ (6) értelmében az 1. és a 3. mellékletben meghatározott tartalmi elemek 

összevonhatók, fejezeten belül átcsoportosíthatók, bővíthetők, egyes részelemei a településrendezési 

feladatnak megfelelően a település adottságainak, valamint a település településhálózatban elfoglalt 

helyének figyelembevételével indokolt esetben elhagyhatók. Az 1. és a 3. mellékletben meghatározott 

tartalmi elemeket és azok részletezettségét az önkormányzati főépítész írásban határozza meg. 

Véleményem szerint az alátámasztó javaslatot a kormányrendelet 3. számú mellékletében felsorolt 

fejezetek kidolgozásával kell elkészíteni, de az 5. Környezeti hatások és feltételek fejezet kidolgozásától 

el lehet tekinteni, mert a környezeti értékelés megfelelő mélységben mutatja be a szükséges tartalmi 

elemeket, valamint a 8. Beépítési terv elkészítése a községben nem releváns. 

A fent megfogalmazott szakmai irányelveket a településrendezési eszközök készítőivel egyeztetni 

fogom. 

 

 

Pécs, 2019. május 28. 

Tisztelettel,  

Béres Gábor 

főépítész  
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Harc Község Önkormányzata  

 

Tóth Gábor polgármester 

 

7172 H A R C 

Fő utca 59. 

Iktatószám: BA-04/ERD/2796-2/2019. 

Ügyintéző: Gerner Gábor tel: 30/383-4943 

Tárgy: Adatszolgáltatás Harc Község 

településrendezési eszközeinek készítéséhez 

Hivatkozási szám: H/487-3/2019. 

Melléklet: Kiváló termőhelyi adottságú  

erdők emf fájl, Rendeltetés emf fájl 

 

Tisztelt Címzett! 

 

Ismételt megkeresésükre Harc Község településrendezési eszközeinek készítéséhez – 

figyelembe véve a jogszabályváltozásokat is – a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 

egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 

Kormányrendelet 30. §-ának megfelelően az alábbi adatszolgáltatást nyújtom: 

- A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 99,47 ha  

erdővel borított, és 4,10 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb 

részletként megjelölt területet (nyiladék és vezeték védősávja, ha 6 m-nél szélesebb; erdei 

tisztás; cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart nyilván. 

- Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:  

 védelmi: 15,32 ha 

 gazdasági: 84,15 ha 

 közjóléti: - ha 



 

7633 Pécs, Lázár Vilmos u. 12. Telefon: +36-72 795-035 Fax: +36-72 795-700 

- A település közigazgatási területén a kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező 

erdőterület nagysága: 23,89 ha. 

A kiváló termőhelyi adottságú erdőterületeket és az erdőterületek elsődleges 

rendeltetéseit ábrázoló térképeket (emf-exportot) külön fájlként csatoltam.  

 

Harc Község Településfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata során az eljárás további 

szakaszaiban az 1997. évi LXXVIII. törvényben és a végrehajtására kiadott 253/1997. 

(XII.20.) Korm. rendeletben biztosított véleményezési jogkörömmel élni kívánok. 

 

Az egyeztetési dokumentációt papíralapon szeretném kérni, vagy egy Önök által 

megadott webhelyre szíveskedjenek feltölteni. 

 

Tájékoztatom, hogy a településrendezési tervek módosítása során erdőterületet érintően 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

(továbbiakban: Evt.) és a végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 

előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az Evt. erdőtörvény hatályát szabályozó 4. 

§, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28/D.§, és az erdő igénybevételét szabályozó 77-

83/A. §-ainak előírásaira. 

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy jelen adatok csak az adatkérésben megjelölt munkához 

használhatók fel, továbbadásuk nem engedélyezett! 

 

Hatóságom hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási 

feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 11. § és 

2. melléklete állapítja meg. 

 

Pécs, 2019. április ’’     ’’ 

Tisztelettel: 

                                                                    Tamás Mihályné dr. 

                                                                   osztályvezető 
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HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

1135 Budapest, Lehel utca 35-37. • Postacím: 1555 Budapest  Pf.: 70.
Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945 

Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hatosagihivatal@hm.gov.hu, web: http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu
Nyt. szám: 4556-2/2019/h
Hiv. szám: H/487-5/2019

Tóth Gábor polgármester
Harc Község Önkormányzata

7172 Harc
Fő u. 59.

Tárgy: Harc Község településrendezési eszközeinek készítése - teljes 
eljárás, előzetes adatszolgáltatás pontosítása

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésére értesítem, hogy a fenti nyilvántartási számon megküldött levelét 
megvizsgáltattam és azzal kapcsolatban tájékoztatom, hogy Harc község közigazgatási 
területén az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (Trtv.) szerint 
honvédelmi és katonai célú terület övezettel érintett terület nem található.

A fenti pontosítás kivételével a 1711/6435-1/2017 nyilvántartási számú, előzetes 
adatszolgáltatás tárgyú ügydarabban leírtakat továbbra is változatlan formában fenntartom.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. 
mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Budapest, 2019. április 12.
P.H.

Tisztelettel:
Dr. Benkő Tibor

Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából

Tölgyesi József ezredes
honvédelmi hatósági osztályvezető

Készült:  2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel/fax): Bucsánszky Zoltán alezredes (tel.:+36 (1) 474-1316; HM 022-22-036; fax: +36 (1) 237-5557)
Kapják: 1. sz. pld.: Címzett

2. sz. pld.: Irattár

















































































































































Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 
7623 Pécs, József Attila utca 5. 7602 Pécs, Pf.: 61. 

Tel: +36-72-795-300 e-mail: banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu 

 

Iktatószám: BAV/2739-2/2019 Tárgy: Harc község településen „különleges 

pincefalu” (K-P) övezet kialakítása – 

vélemény 

Ügyintéző: Kraft János 

Telefon: +36-72-795-297 

Mobil: +36-20-662-54-36 

e-mail: kraft.janos@baranya.gov.hu 

 

 

 

 

MERIDIÁN MÉRNÖKI IRODA KFT.  

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 

  Önöknél: 

  Ü.i.sz.: 4029/2019. 

  Ü.i.: Hajba Csaba  

 

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet) a településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Rendelet) 38.§ (4) 

bekezdésére hivatkozva Harc község településrendezési eszközeivel kapcsolatosan közli, hogy tudomásul 

vette a belterülettől északra kialakult zártkerti területegység nyugati határvonala mentén új övezetként 

lehatárolásra került „különleges pincefalu” (K-P) egység kialakítását. 

  

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) 

MvM rendelet 11. § (2) bekezdésére hivatkozva a Bányafelügyelet hozzájárul a „különleges pincefalu” (K-P) 

övezethez tartozó földrészletek építési területként történő használatához.  

 

 

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő:  

 

Meridián Mérnöki Iroda Kft. ügyvezetője a Bányafelügyeleten 2019. november 11-én iktatott 

megkeresésében jelezte, hogy összeállításra kerültek a Harc község új településrendezési eszközei. Az új 

településrendezési eszközök egyeztetési dokumentációja a http://harc.hu/telepulesfejlesztes-koncepcio.htm 

linken volt elérhető. A településrendezési eszközök készítése során, a község külterületén – a belterülettől 

északra – a zártkerti egység nyugati szélén különleges pincefalu övezet (K-P) egység kialakítása történt az 

évszázadok során kialakult pincesor ottani jelenlétéhez alkalmazkodva. Az övezet kialakítása új beépítésre 

szánt területnek minősül, továbbá egyes részleteit a földtani veszélyforrás területe övezete is érinti, így a 

9/2019. (VI.14.) MvM rendelet 11. § alapján szükségessé vált a Bányafelügyelet véleményének megadása.  

 

mailto:kraft.janos@baranya.gov.hu
http://harc.hu/telepulesfejlesztes-koncepcio.htm
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Harc község módosításra került településrendezési eszközeinek ismerete alapján megállapítást nyert, hogy 

az aktuális és az előirányzott területhasználatok, valamint a jövőbeni építési tevékenységek nem érintenek 

érvényes bányatelket, működő bányaüzemet, valamint az Állami Ásványi Nyersanyag és Geotermikus 

Energiavagyon Nyilvántartásban szereplő földrészleteket, tehát ásványvagyon gazdálkodási övezethez 

tartozó földrészletekre vonatkozóan nem kezdeményeztek változtatásokat. A település igazgatási területére 

vonatkozóan elkülönítésre kerültek azon helyszínek, amelyek földtani veszélyforrások területének 

övezetéhez tartozóak. Az egyeztetési dokumentáció mellékletei alapján megállapítható volt, hogy a földtani 

veszélyforrások területe övezet részlegesen érinti a szerkezeti és a külterületi szabályozási tervlapon új 

egységként lehatárolásra került különleges pincefalu övezetet (K-P). A szabályozás szerint a pince-

présházas területen csak a zártkerti műveléshez kapcsolódó gazdasági épületek és építmények helyezhetők 

el. Az új övezet beépítésre szánt területnek is minősül, így a további építési tevékenységek megvalósítása 

csak a nem megváltoztatható helyi sajátosság – a gravitációs tömegmozgásra való hajlam – ismeretében 

végezhető. Az övezetben megvalósuló eseti építésekre vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ) 

– mint a 8. Veszélyeztetett területekre vonatkozó előírásokban – a 8. § (5) bekezdésében szerepel, hogy 

„Felszínmozgás-veszélyes területeken történő építés esetén az építési, összevont építési és fennmaradási 

engedélyezési eljárások esetén az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, 

valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 5. melléklet V. fejezet 

2. pont előírásai szerint kell eljárni.” A HÉSZ előbbiekben jelzett előírásában – mely megköveteli a 

talajvizsgálati és geotechnikai értékeléssel megalapozott építési tevékenységet – megfelelő mértékkel 

gondoskodtak arról, hogy az újabb építmények már a helyi sajátossághoz alkalmazkodva létesüljenek, így a 

Bányafelügyelet külön feltétel jelzése nélkül hozzájárul a különleges pincefalu övezetbe tartozó földrészletek 

építési területként történő használatához.   

 

A Bányafelügyelet véleményét a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati Adattárban meglévő 

adatok és dokumentációk felhasználásával, a Rendelet 38. § (1) bekezdése és 9. sz. mellékletének 22. 

pontjában foglaltak alapján adta ki. A Bányafelügyelet hatáskörét a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. 

törvény 43.§ (3), valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányafelügyelet illetékességi területéről a 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 

rendelkezik. 

 

 

Pécs, elektronikus bélyegző szerint 

 

 

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta: 

 

  

 

 

 

 

Kovács István 

bányakapitány 

 

Kapja (elektronikus úton): 

1. Meridián Mérnöki Iroda Kft. 7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 

2. Irattár 
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1. Melléklet 

Harc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2019. (XI. 27.) kt. határozatához 

 

 

 

Partnerségi egyeztetés összegzése 

Partnerek előzetes tájékoztatása: 

Harc Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Partnerség rendjének szabályairól szóló 6/2017. (VII. 

3.) rendelete (továbbiakban: rendelet) alapján az előzetes tájékoztatás megtörtént.  

Az előzetes tájékoztatás céljából 2018. augusztus 31-én lakossági fórumra került sor. Az előzetes 

tájékoztatás során a rendeletben megadott véleményezési időn belül észrevétel, javaslat nem fogalmazódott 

meg. 

 

Partnerek munkaközi tájékoztatása: 

 

A rendelet alapján a munkaközi tájékoztatás megtörtént. A véleményezési szakaszban a partnerek 

tájékoztatása céljából 2019. július 5-én lakossági fórumra került sor. 

A munkaközi tájékoztatás során a rendeletben megadott véleményezési időn belül észrevétel, javaslat nem 

fogalmazódott meg. 

 

2. Melléklet 

Harc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2019. (XI. 27.) önkormányzati határozatához 

 

 

A TERVEZŐVEL KÖZÖSEN KIALAKÍTOTT 

ÖNKORMÁNYZATI ÁLLÁSFOGLALÁS, ISMERTETÉS 

 

Harc község 2019. évi településrendezési terv elkészítéséhez 

 

 

A község rendezési tervének egyeztetési anyagát az Önkormányzat elkészíttette, és véleményezésre 

megküldte a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban röviden EljR.) előírásai szerint az 

egyeztetési eljárásban érdekelt szerveknek.     

Előzetes nyilatkozatában az egyeztetési eljárásban való részvételt nem igényelte: 

1. Tolna Megyei Rendőr-Főkapitányság – Rendészeti Igazgatóság – Közlekedésrendészeti Osztály 
17000/298/2019.ált. (VIII. 9.) 

2. Budapest Főváros Kormányhivatala - Népegészségügyi Főosztály BP/FNEF-TKI/05867-2/2019. 

(VIII. 5.) Természetes gyógytényező hiányában véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

A kiküldött egyeztetési anyagra határidőig nyilatkozatot nem küldött: 

3. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

4. Országos Vízügyi Főigazgatóság 

5. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

6. Budapest Főváros Kormányhivatala - Közlekedési Főosztály – Útügyi Osztály 

7. ITM - Vasúti Hatósági Főosztály  

8. ITM Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatala 

9. Honvédelmi Minisztérium – Állami Légügyi Főosztály  

10. Budapest Főváros Kormányhivatala - Közlekedési Főosztály   
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11. Zomba Község Önkormányzata 

12. Medina Község Önkormányzata 

13. Sióagárd Község Önkormányzata 

A településrendezési eszközök egyeztetési anyagára egyetértő nyilatkozatot küldött: 

14. Országos Atomenergia Hivatal OAH-2019-00028-0622/2019(AL) (VII. 26.) Egyben felhívták a 

figyelmet a védőtávolságot igénylő új létesítmények engedélyezésének eljárási szabályaira.   

15. ITM - Hajózási Hatósági Főosztály HHF/69764/1/2019-ITM (VII. 30.) 

16. Baranya M. Kormányhivatal - Hatósági Főosztály Bányászati Osztály BAV/2214-2/2019. (IX. 17.) 

17. Honvédelmi Minisztérium - Hatósági Főosztály 11436-2/2019/h (IX. 19.) 

18. Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi 

Osztály TO/NEF/00724-2/2019. 

19. Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság - Pécsi Hatósági Iroda CP/20158-8/2019. (IX. 18.) 

20. Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 10158-2/2019. 

(IX. 16.) Egyúttal felhívják a figyelmet a termőföldek védelméről szóló jogszabályokra. 

21. Tolna Megyei Kormányhivatal - Szekszárdi Járási Hivatal – Hatósági Főosztály – Építésügyi és 

Örökségvédelmi Osztály TO-04D/40/995-5/2019. (X. 08.) Egyúttal felhívták a figyelmet a régészeti 

érintettségből fakadó szempontokra. 

22. Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal - Megyei Főépítész 331-6/2019. (IX. 24.) Felhívta a 

figyelmet, hogy készül az új megyei területrendezési terv. 

 

A településrendezési eszközök egyeztetési anyagára érkezett vélemények, észrevételek 

23. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36700/1457-1/2019.ált. (IX. 17.)  

1. A település ár- és belvízveszélyes területeire állandó építési tilalom elrendelése indokolt. 

2. A csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítását a területfelhasználás során tervezni kell. 

3. Laza, löszös szerkezetű talaj esetén az (elvi) építési engedély kiadása előtt be kell szerezni a Magyar 

Bányászati és Földtani Hivatal előzetes szakmai véleményét. 

4. Ha az OTÉK 36.§ (1) bekezdésben előírt tűz- illetve telepítési távolság nem tartható B-F tűzvédelmi 

osztályba sorolt anyagból létesítendő építmények között, be kell szerezni a területileg illetékes I. 

fokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét. 

5. Az OTÉK 39. § (1) bekezdése szerint közterületen elhelyezendő építmények közötti távolságot a 

HÉSZ-nek kell tartalmaznia. 

6. Az új beépítésre tervezett területek oltóvízzel való ellátottságának megoldásaira vonatkozó konkrét 

elképzeléseket a vonatkozó jogszabályokra tekintettel kell kialakítani. 

7. A tűzoltás alapvető feltételeit az Étv. 31. § (1) bekezdésben foglaltak szerint kell kialakítani. 

8. Tűzjelzés céljára a településen nyilvános távbeszélő-állomást kell üzemben tartani. 

9. E vagy F tűzvédelmi osztályba sorolt tetőfedő anyag csak a tűzvédelmi hatóság egyedi engedélye 

alapján alkalmazható. 

10. A településen az oltóvíz-hálózat kialakítását az OTSZ alapján kell biztosítani. 

11. A települési és a veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabályok betartásával kell kezelni. 

12. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetés-változás esetén érvényre kell juttatni a 

tűzbiztonságra vonatkozó előírásokat.   

24. Magyar Közút Nonprofit Zrt. TOL-823/7/2019. (X. 7.)  
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A tervben szereplő országos közutak elkerülő nyomvonalának szerepeltetése ellen kifogást nem 

emelnek, azonban annak a meglévő 65. úthoz történő csatlakozásával nem értenek egyet.   

25. Tolna Megyei Kormányhivatal - Szekszárdi Járási Hivatal MEF Főosztály - Közlekedési és Útügyi 

Osztály TO-04/UT/391-11/2019. (X. 7.)  

A 65. sz. másodrendű főút, valamint a 6317. sz. főút Harc belterületét elkerülő terveken szereplő 

nyomvonala és annak főúthoz való csatlakozási módja nem megfelelő. Javasolta az elkerülő út 

nyomvonalának helyét további alaposabb vizsgálatokat követően megállapítani, majd azt először a 

megyei területrendezési tervben szerepeltetni. 

26. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége Szek-B-0002-0023/2019. 

(X. 2.)  

1. Kérik pontosítani a Sió-csatorna vagyonkezelőjének megnevezését. 

2. A megyei szerkezeti tervben tévesen szerepel a Sió-csatorna mentén árvízvédelmi töltés. 

3. A tervdokumentációban kérik szerepeltetni a hatályos vízügyi jogszabályok listáját. 

4. Kérik a nagyvízi meder lehatárolását a terv térképlapjain szerepeltetni. 

27. Tolna Megyei Kormányhivatal - Szekszárdi Járási Hivatal - Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály TO-04G/80/3434-2/2019. (IX. 25.) 

1. A vélhetően földvárnak minősülő Várhegy és a Cukor-hegy a Tvt. erejénél fogva ex lege országos 

jelentőségű védett természeti területnek minősülnek. 

2. A község területén található Natura 2000 terület. 

3. Az országos ökológiai hálózat és a tájképvédelmi területek lehatárolása 2019. márc. 15-től 

részlegesen megváltozott. Harc közigazgatási területén a hálózaton belül magterület és ökológiai 

folyosó övezete található. 

4. A belterület délkeleti részén kijelölt új gazdasági terület ökológiai folyosót érint, a kijelölést a 

természetvédelmi hatóság nem támogatja. 

5. Az övezeti átsorolásoknál tekintettel kell lenni a szomszédos övezetekre vonatkozó zajvédelmi 

határértékek betarthatóságára. 

28. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság DDNPI/1039-8/2019. (IX. 24.) 

1. A településen Natura 2000 és Nemzeti Ökológiai hálózathoz tartozó területek találhatók, melyeket a 

tervezett elkerülő út nyomvonalának kiválasztásakor szükséges lenne elkerülni. 

2. A településtől délre lévő Várhegyen Árpád-kori földvár a természet védelméről szóló törvény 

értelmében természeti védelem alatt áll. 

29. Baranya Megyei Kormányhivatal - Pécsi Járási Hivatal - Agrárügyi Főosztály - Erdészeti Osztály 

BA-04/ERD/4383-2/2019. (VII. 31.), illetve BA-04/ERD/04383-5/2019. 

1. Az anyagban tévesen szerepel a Gemenci Erdőtervezési Körzet megnevezése. 

2. A 07/21 hrsz-ú ingatlan az Országos Erdőállomány Adattár szerint nem közjóléti rendeltetésű erdő. 

3. A tervben számos olyan védelmi vagy gazdasági erdőterület szerepel, melyek nem részei az 

Adattárnak. 

30. Tolna Megyei Kormányhivatal - Kormánymegbízotti Kabinet - Állami Főépítész TOD/25/00170-

4/2019. (X. 17.) 

1. Az Alátámasztó munkarész településszerkezeti változásokat bemutató 1.2.1. fejezete hiányos. A 

változásokat pontokba szedve és átnézeti térképen lehatárolva kell bemutatni. 

2. A 65. főút és a 6317. sz. térségi összekötő út települést elkerülő nyomvonala Tolna megye 

területrendezési tervében nem szerepel, ezért a település rendezési tervében sem szerepeltethető. 

3. A Kossuth utcától északra lévő kertes mezőgazdasági területek lakóterületbe való átsorolásának, 

valamint a temető melletti Mk területek változásának bemutatása elmaradt. 
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4. A belterület ÉNY-i irányú bővítése kiváló termőhelyi adottságú szántóterületet érintene, ez csak 

területfelhasználási engedély alapján lenne kijelölhető. 

5. Az új beépítésre szánt területek kijelölése esetén vizsgálni kell a MATrT 12. § rendelkezéseinek 

teljesülését. 

6. A zöldterületi rendszer fejlesztését bemutató térkép pontosítandó. 

7. A vegyes területek változásait az 1.2.1. fejezetben be kell mutatni. 

8. A belterülettől északra korábban kijelölt gazdasági terület Má övezetbe sorolása átgondolandó. 

9. A belterülettől északra fekvő Mk területek Má övezetbe történő átsorolását az 1.2.1. fejezetben be kell 

mutatni. 

10. A belterület déli részén lévő gazdasági terület keleti irányú bővítése ellentétes a MATrT 12. § 

előírásával. 

11. Átgondolásra javasolják a sportolási célú terület más helyen történő kijelölését.  

12. A vízmű és szennyvíztisztító telep övezeti átsorolása bemutatandó. 

13. A pincefalu beépítésre szánt területbe sorolása csak a bányafelügyelet hozzájárulásával lehetséges. 

14. A tájképvédelmi övezetre vonatkozóan a településképi rendeletben meg kell határozni a településképi 

követelményeket. 

15. Az 1.2.1. fejezet 16. oldalán lévő hivatkozás javítandó. 

16. A tervezett közjóléti erdő átsorolást az 1.2.1. fejezetben be kell mutatni. 

17. A Sió-menti természetközeli területek átsorolása pontosítandó. 

18. Az alátámasztó munkarészt érintő javítások a településszerkezeti tervben is szerepeltetendők. 

19. A térségi területfelhasználási engedélyhez kötött településszerkezeti módosítások csak az engedély 

birtokában szerepeltethetők. 

20. A településszerkezeti terv jóváhagyó határozatában a hatályos településszerkezeti terv 

érvénytelenítendő. 

21. A Táji, természeti értékek c. fejezet címe javítandó. 

22. A változások c. tervfejezet kiegészítendő a beavatkozások és ütemezések leírásával. 

23. A szerkezeti terven a fasorok szerepeltetendők. 

24. Javasolt a kerékpárutak jellegének megkülönböztetése. 

25. A Gá övezet mellett a belterületi és a közigazgatási határvonalak jelölendők.  

26. A 36/7 hrsz-ú zöldterület és gyalogút jelölése javítandó. 

27. A temető parkolójának jelölése egyértelműsítendő. 

28. Átgondolásra javasolt a 133 hrsz-ú ingatlanon álló épületet kettévágó szabályozási vonal. 

29. Javasolt a kerékpárutak különböző színnel történő megkülönböztetése. 

30. A HÉSZ-tervezet 1.§ (1) bekezdése javítandó. 

31. A HÉSZ-tervezet 6.§ (1) bekezdése eljárási szabályokat állapít meg, javítandó. 

32. A HÉSZ-tervezet 11.§ (7) bekezdése törlendő. 

33. A HÉSZ-tervezet bevezető része átfogalmazandó. 

34. A mellékletek említésekor a „számú” szó törlendő. 

35. A HÉSZ-tervezet 3.§ (2) bekezdése törlendő. 

36. A HÉSZ-tervezet 7.§ (1) bekezdésében használt „tilos” szó mellőzendő. 
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37. A HÉSZ-tervezet 16. § (1) bekezdésében az elfogadás helyett a kihirdetés szerepeltetendő. 

38. A HÉSZ-tervezet 16. § (2) ben a hatályon kívül helyezendő rendelet megnevezése pontosítandó. 

39. A HÉSZ-tervezet 11.§ (10) bekezdése módosítandó. 

 

Tervezői, önkormányzati megjegyzések az egyeztetésben résztvevők észrevételeihez    

Tervezők köszönettel vették az észrevételeket, azok a tervdokumentációba beépítésre kerültek, az alábbi 

kitételekkel: 

23. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményéhez az alábbi megjegyzést fűzzük: 

1. Laza, löszös szerkezetű talajok elhelyezkedését a rendezési tervek készítéséhez nyújtott 

adatszolgáltatások nem tartalmazzák. A műszaki tervdokumentáció tartalmát képező geotechnikai 

jelentés feladata a kiválasztott alapozási mód megfelelőségének igazolása. (L. az építésügyi és 

építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 

312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 8. melléklet I. fejezet 5. pont) 

2. Az OTÉK és az OTSZ építésre vonatkozó előírásait a HÉSZ-ben nem szükséges, illetve jogszabály-

szerkesztési okokból nem is lehetséges megismételni. 

24-25. Magyar Közút, és TMKH SZJH MEF Főosztály Közlekedési és Útügyi Osztály véleményéhez: 

Az elkerülő utat az Állami Főépítész véleményében szereplő indokok miatt a tervből elhagyjuk. 

26. KÖVIZIG Tolna Megyei Szakaszmérnökség véleményéhez: 

A javasolt pontosításokat elvégezzük 

A nagyvízi meder csupán egy igen keskeny sávban érinti Harc közigazgatási területét és ezt mind a 

településszerkezeti, mind pedig a külterületi szabályozási terv már tartalmazza. 

27. TMKH SZJH AKF Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály véleményéhez: 

A földvárak természetvédelmi érintettségét a tervben szerepeltetjük. 

A tervkészítéshez az országos ökológiai hálózat és a tájképvédelmi területek új lehatárolását 

megkértük. 

A belterület déli részén a gazdasági terület bővítését más észrevételekkel összhangban töröltük. 

A javított terv nem tartalmaz olyan övezeti új átsorolást, ahol a zajvédelmi határértékek betarthatósága 

kérdéses lehetne. 

28. DDNPI véleményéhez (L. a 27. pontot) 

29. BMKH PJH AF Erdészeti O. véleményéhez: 

A Gemenci Erdőtervezési Körzet megnevezését pontosítjuk. 

A 07/21 hrsz-ú Sió-menti területsáv a hatályos tervben is turisztikai erdőterületként szerepel, így 

közjóléti erdőterületbe sorolása a hatályos tervvel összhangban áll. 

Az Országos Erdőállomány Adattár adatait a terv készítésénél figyelembe vettük. Egyes további 

erdőterületek kijelölése pedig az új országos területrendezési terv vonatkozó előírásaira tekintettel 

történt. 

30. TMKH Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész véleményéhez: 

1. ponthoz: A kért kiegészítéseket és javításokat a terven átvezettük. 

2. ponthoz: A tervből a települést elkerülő út-nyomvonalakat – a terv leírásában kifejtett szakmai 

véleményünk fenntartása mellett - elhagytuk. 

3. ponthoz: A Kossuth utcától északra lévő Mk területeket a tervbe visszahelyeztük. 

4., 5. ponthoz: A belterület ÉNY-i irányú bővítésére tett írásbeli javaslatot a tervből töröltük. 
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7. ponthoz: A vegyes területekre vonatkozó változtatásokat (intézmény-terület) – miután nem okvetlenül 

szükségesek - a tervből elhagytuk. 

8. ponthoz: A hatályos tervben a belterülettől északra szereplő tartalék gazdasági területet és Mk területet 

a tervbe visszahelyeztük. 

10. ponthoz: A belterülettől délre lévő gazdasági területi bővítést a tervből töröltük. 

11. ponthoz: A lakosság sportolási célú lehetőségei a Vörösmarty téri zöldterületen és a Sió-menti 

közjóléti erdő-területen biztosítottak, illetve fejleszthetők. 

13. ponthoz: A pincefalu különleges területbe sorolásához szükséges hozzájárulást a Bányakapitányságtól 

megkérjük. 

14. ponthoz: A településképi rendelet kiegészítésére irányuló javaslatot az Önkormányzat figyelmébe 

ajánljuk.  

29. ponthoz: A kerékpárutak hierarchiájának megkülönböztetését az Elj.R. 6. melléklete nem tartalmazza. 

Továbbá jelezzük, hogy pl. Tolna megye területrendezési tervében nem szerepel a Harc-Kölesd közti 

térségi jelentőségű kerékpárút, amelynek megvalósítása a Sió projekt keretében jelenleg folyamatban 

van. A megyei terv szerint pedig a Sió menti országos kerékpárút a Sió bal-parti töltésén halad, 

melynek célszerűsége vitatható, hiszen a legtöbb Sió-menti település (Harc, Kölesd, Borjád, Uzd, 

Sárszentlőrinc, Pálfa) a Sió jobb partján fekszik. Ezen ellentmondásokat a készülő megyei 

területrendezési tervben célszerű lenne felülvizsgálni. 

28. ponthoz: A 133 hrsz-ú ingatlanon lévő épületeket átszelő szabályozási vonalat áthelyeztük. 

39. ponthoz: A HÉSZ-tervezet HM szakhatósági közreműködést előíró 11. § (10) bekezdése a HM 

előzetes véleményén alapult. A tervezet normaszövege nem az Önkormányzat hatáskörében, hanem 

magasabb rendű jogszabály által elrendelt eljárásra utal. A kifogásolt bekezdés törölhető, viszont 

kérdés, hogy ez esetben az adott ügyben eljáró építési hatóság honnan tudja, hogy bizonyos esetekben 

a HM-et szakhatóságként be kell vonnia.   

 

 

 

Az összefoglalót készítette: 

 

 

 

Tóth Gábor sk Béres Gábor sk Deák-Varga Dénes sk Hajba Csaba sk 

polgármester főépítész tervező tervező 
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3. Melléklet 

Harc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2019. (XI. 27.) önkormányzati határozatához 

  

A környezeti értékelés anyagára nyilatkozatot küldött: 

31. Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi 

Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály TO-04G/80/3434-2/2019. (IX. 25.) számú 

levelében a környezeti értékelés anyagával kapcsolatban kifogást nem emelt. 

32. Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság véleményt nem küldött. 

33. Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi 

Osztály a környezetési értékelés anyagával kapcsolatban észrevételt nem tett. 

34. Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Tolna Megyei Szakaszmérnöksége Szek-B-0002-0023/2019. 

(X. 2.) levelében a környezeti értékelés anyagára nem tett észrevételt.  

35. Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője K/568-2/2019. (VIII. 5.) Észrevételt nem tett. 

36. Tolna Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész TOD/25/00170-

4/2019. (X. 17.) Kérik a környezeti értékelésben a településszerkezeti terven eszközölt javításokat 

átvezetni. 

37. Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály BA-

04/ERD/4383-2/2019. (VII. 31.) számú levelében a környezeti értékeléssel kapcsolatban észrevételt 

nem tett. 

38. Tolna M. Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal - AKF Főosztály - Földhivatali Osztály 

10318/2/2019. (X. 7.) Egyetértő nyilatkozatot küldött, egyúttal felhívta a figyelmet a termőföldek 

védelméről szóló jogszabályokra.  

39. Tolna M. Kormányhivatal - Szekszárdi Járási Hivatal - AKF Főosztály - Növény- és Talajvédelmi 

Osztály TO-04/F/53/00371-2/2019. (VIII. 6.)  

Az 52. hrsz-ú út mentén tervezett, kiváló szántóterületet érintő 12 db új lakótelek kijelölése csak 

területrendezési hatósági eljárás keretében lehetséges. (A tervezetben javasolt új lakóterület törlésre 

került.) 

40. Baranya M. Kormányhivatal - Hatósági Főosztály Bányászati Osztály BAV/2214-2/2019. (IX. 17.) 

Egyetértő nyilatkozatot küldött. 

41. Budapest Főváros Kormányhivatala - Építésügyi, Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály BP/1006/00332-12/2019. (IX. 27.) Egyetértő nyilatkozatot 

küldött. 

42. Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztifőorvos 36651-2/2019/KBKHF (VIII. 6.) Az 

eljárásban nem kívánt részt venni. 

43. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36700/1457-1/2019.ált. (IX. 17.) (L. a 23. pontot.) 

 

 

Az összefoglalót készítette: 

 

 

 

Tóth Gábor Béres Gábor Deák-Varga Dénes Hajba Csaba 

polgármester főépítész tervező tervező 

 




























