
SZIGLIGET KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 
TÖBB RÉSZTERÜLETEN 
VÁLASZOK a véleményező államigazgatási szervek és önkormányzatok észrevételeire 
 
VÉLEMÉNYEZŐ ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 
 
1. Veszprém Megyei Kormányhivatal – Állami Főépítész, 
VEB/005/2559-2/2018 számú levelében észrevételt tett. 
Válaszok pontonként: 

1. A tervezők saját kezű aláírásával ellátott aláírólapot kér. Válasz: A záró véleményezés 
anyagához ilyet fűzünk. 

2. A véleményezési anyag I/3 pontjában szereplő módosítási elképzelést, a tervezői 
javaslattal egyet értve, nem támogatja. Az észrevétel intézkedést nem kíván. 

3. A véleményezési anyag I/4 pontjában szereplő módosítási elképzelést, a tervezői 
javaslattal egyet értve, nem támogatja. Az észrevétel intézkedést nem kíván. 

4. A többi módosítás ellen nem emel kifogást. 
5. A HÉSZ 10.§ (4) bekezdés törlését kéri. Válasz:Töröltük. 
6. A tervkivágatokon a tervezési terület határának jelölését kéri. Válasz:Jelöltük. 
7. A HÉSZ bevezető részében a véleményezők felsorolását kéri. Válasz: Véleményünk 

szerint a felsorolás nagyon hosszú, és a véleményező szervek neve időről időre 
változik is. Elegendőnek tartjuk a véleményezők listáját tartalmazó jogszabályra 
történő hivatkozást. 

8. Arra vonatkozó nyilatkozatot kér, hogy a módosítások a településfejlesztési 
koncepció tartalmával összhangban vannak-e. Válasz: A vonatkozó nyilatkozatot 
beillesztettük a záró véleményezési anyag 3. oldalára, a konkrét módosítási 
szándékok felsorolása végén. A településszerkezeti tervet érintő módosítások 
esetében önálló kis fejezetben elemeztük a településfejlesztési koncepció vonatkozó 
megállapításait. 

9. Az előzetes tájékoztatásra és adatszolgáltatásra kötelezett államigazgatási szervek, 
valamint az érintett önkormányzatok válaszainak összefoglalását tartalmazó 
táblázatot kéri. Válasz: A záró véleményezési anyaghoz csatoljuk. 

10. A konkrét módosítási szándékok megfogalmazását kéri. Válasz: A záró véleményezés 
anyagában a 3. oldalon felsoroltuk. 

 
2. VEMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
VE-09Z/05484-2/2018. számú levelében észrevételt tett. 
Válaszok pontonként: 
I. A településszerkezeti tervet érintő módosítások: 
I/1 Jelzi, hogy A nyomvonal jelenleg csak tájékoztató jellegűnek tekinthető. Választ nem 

igényel. 
I/2 A javasolt megoldást támogatja. Választ nem igényel. 
I/3 A véleményezési anyagban leírtakkal egyet ért. Választ nem igényel. 
I/4 A véleményezési anyagban leírtakkal egyet ért. Választ nem igényel. 
 
II. A szabályozási tervet érintő módosítások: 
II/1. A javasolt szabályozással egyetért. Választ nem igényel. 
II/2 Az Ófalu szerkezetének megváltoztatását nem tartja elfogadhatónak.  



Válasz: Az Örökségvédelem a véleményezést megelőző személyes egyeztetés alkalmával 
egyet értett a javasolt szabályozással, írásbeli véleményében nem emelt kifogást. 

II/3. Az Antal-hegy oldalán a mezőgazdasági területen fekvő telkeken építési hely jelölését 
kéri. Válasz: Az Mk4 övezetben a beépíthető telek legkisebb mérete 5000 m2. Az Antal 
hegy oldalán Mk4 övezetben fekvő telkek egyike sem éri el az 5000 m2-t. Ezért építési 
hely meghatározását nem tartjuk szükségesnek. 

II/4 Nem ért egyet a Güns pince környékén az övezet módosításával, a telken belüli 
védőterület megszüntetésével. 
Válasz: Az övezetet nem módosítottuk, a hatályos SZT szerinti paramétersor 
változatlanul megtartandó, (kártalanítási igény elkerülése érdekében is), csak a hibásan 
jelölt övezeti jel javítása történt.  
A telken belüli védőterület nem szűnt meg, a piros pöttyök sajnos nem jól láthatók a 
javasolt szabályozás kivágaton, ezért ezt javítottuk! 

II/5. útszabályozások pontosítása 
A közutak szabályozása mindig az átlagos forgalom alapján történik, még az országos 
utak, főutak esetében is. 
A szükséges műtárgyak nagyon keskeny utak esetén is elhelyezhetők, legfeljebb drágább 
műszaki megoldással. A szabályozási javaslat kidolgozása során figyelembe vettük az 
adottságokat a rendelkezésre álló közműtérképek, geodézia, szintvonalak, illetve 
helyszínelés alapján. 
A külterületi utak esetében javasolt szabályozás („ A helyi külterületi közutak mentén 
építmény az úttengelytől mért 3-3 méteren kívül helyezhető el.”) minden külterületi út 
esetében (a nagyon keskeny utak esetében is) biztosítja a legalább 6 méter szélességű 
úthasználatot, illetve egy esetleges távlati útszélesítés lehetőségét. A jelenleginél nem 
szűkebb, és a használatot gátló beépítésre ad lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg. A 
félreérthetőség elkerülése érdekében a szöveget az alábbi módon pontosítjuk: 
„ A 6 méternél kisebb szélességű helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől 
mért 3-3 méteren kívül helyezhető el.” 
 

III. HÉSZ szöveges módosításai 
III/5. Güns pince környéke   , ld a választ II/4-nél. 
III/8. a KÖH-re való hivatkozás törlése 

A 38. § (5) Nem törölhetők a tájvédelem szempontjai…… Válasz: A HÉSZ-ben eljárási 
szabály nem rögzíthető, magasabb szintű jogszabály szabályozza. 
38.§. (6) c) Ideiglenes jellegű árusító pavilon…. Válasz: Az ideiglenes jellegű pavilon 
elhelyezésére vonatkozóan a szabályt javítottuk:  
„c) A védett területek közterületein árusító pavilon csak ideiglenes jelleggel, rendezvények 

alkalmával helyezhető el.” A településképi követelményeket a TKR-ben kell rögzíteni. 
III/11 a terepszint alatti beépítés ….Válasz: A gépjárművek tárolásának terepszint alatti 

építményben való megoldása településképi szempontból kívánatos, ezért a javasolt 
mértékben szükséges lehetővé tenni. 

III/13  
3. HÉSZ 1.§. (5) fenntartása szükséges. Válasz: A HÉSZ-ben eljárási szabály nem rögzíthető, 
magasabb szintű jogszabály szabályozza. 
5. HÉSZ 53. §. (2) Az észrevételt köszönjük. 

 
3. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 
3345 -2/2018. számú levelében észrevételt tett. 



Válaszok pontonként: 
I. A településszerkezeti tervet érintő módosítások: 
I/1 Jelzi, hogy a kerékpárút pontos kialakítása a későbbi részletes tervezéssel lehetséges. 

Választ nem igényel. 
I/2 A javasolt területhasználattal és szabályozással egyetért. Választ nem igényel. 
I/3 A véleményezési anyagban leírtakkal egyet ért. Választ nem igényel. 
I/4 A véleményezési anyagban leírtakkal egyet ért. Választ nem igényel. 
További környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek. 
 
II. A szabályozási tervet érintő módosítások: 
II/1. A javasolt szabályozással egyetért. Választ nem igényel. 
II/2 Az Ófalu szerkezetének megváltoztatását általánosságban nem tartja támogathatónak. E 

kérdésben az Örökségvédelem álláspontját fogadja el.  
Válasz: Az Örökségvédelem a véleményezést megelőző személyes egyeztetés alkalmával 
egyet értett a javasolt szabályozással, írásbeli véleményében nem emelt kifogást. 

II/3 az Antalhegy oldalán Mk4 övezetben lévő telkeken építési sáv kijelölést kéri, hogy ne 
jöjjenek létre oda nem illő épület elhelyezések. 
Válasz: Az Mk4 övezetben a beépíthető telek legkisebb mérete 5000 m2. Az Antal hegy 
oldalán Mk4 övezetben fekvő telkek egyike sem éri el az 5000 m2-t. Ezért „építési sáv”, 
kötelező építési vonal meghatározást nem tartjuk szükségesnek. 

II/4 Nem ért egyet a Güns pince környékén az övezte módosításával, a telken belüli 
védőterület megszüntetésével és az építési hely jelölésének megszüntetésével. 
Válasz: Az övezetet nem módosítottuk, a hatályos SZT szerinti paramétersor 
változatlanul megtartandó, (kártalanítási igény elkerülése érdekében is), csak a hibásan 
jelölt övezeti jel javítása történt.  
A telken belüli védőterület nem szűnt meg, a piros pöttyök sajnos nem jól láthatók a 
javasolt szabályozás kivágaton, ezért ezt javítottuk! 
Építési helyet nem lehet telekhatároktól függetlenül jelölni, mert az oldalkerti 
távolságokat is be kell tartani. Az érintett telkek összevonása nem kikényszeríthető, a 
terült felaprózódása azonban az 1000 m2 legkisebb alakítható teleknagyság esetén is 
kizárt. Az építési hely jelölését szöveges szabály váltja fel, amely szerint éppen olyan 
távolságban állhat épület a Güns pincétől, mint ahogy az építési hely jelölte.  
A javasolt új szabályozás lényegében nem változtatja, csak egyértelművé teszi a 
beépítési lehetőségeit a Güns pince környékén. 

II/5 Az útszabályozások pontosítását kéri. Válasz tételesen: 
1. Két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült útszakasz. A 8 méter szélességet 

kialakító szabályozási vonal kőkerítést érint.  
2. Két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült útszakasz. A 8 méter szélességet 

kialakító szabályozási vonal épületet és kőkerítést érint. 
3. Két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült útszakasz. A 8 méter szélességet 

kialakító szabályozási vonal épületet, kőkerítést, élő szőlősort érint. 
 7. Két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült útszakasz. A 8 méter szélességet 

kialakító szabályozási vonal kőkerítést érint. 
 9. Két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült útszakasz. A 8 méter szélességet 

kialakító szabályozási vonal kőkerítést érint. 
 5. A K-NY-i útszakasz Majális út felőli vége támfallal el van építve. Az útszakasz nem 

működik útként. 



 5. Az É-D-i útszakasz Két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült. A 10 méter 
szélességet kialakító szabályozási vonal kőtámfalat érint. 

 4. Két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült útszakasz. A 10 méter szélességet 
kialakító szabályozási vonal kőkerítést érint. 

 6. A Külsőhegyi út ezen szakasza két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült 
útszakasz, ahol az útnál lejjebb fekvő telkek felé a jelentős szintkülönbségek miatt 
sem lehet utat szélesíteni.  
A HÉSZ 32.§ (3) b) pontjába alábbi szabályt javasoltuk a kitérők kialakulása 
érdekében: 
„A belterületen a 6 méternél kisebb szabályozási szélességű közutak menti telkek 
gépkocsibehajtásra szolgáló kapuit a telekhatártól hátrahúzva kell kialakítani. A 
hátrahúzást legalább 6 méter hosszban, a szemközti telekhatártól mért legalább 6 
méter távolságra kell kialakítani.” 

11. Két oldalon az útszélesítést kizáró módon beépült útszakasz, mert épületet érint. A 
javasolt szabályozási vonal a geodéziailag bemért kerítés vonalára került. 

 
Helyi külterületi utakra vonatkozó szabály (alátámasztó dokumentáció 101. oldal) 
A szabály törlését vagy a 3 méter távolság növelését kéri. 

A külterületi utak esetében javasolt szabályozás („ A helyi külterületi közutak mentén 
építmény az úttengelytől mért 3-3 méteren kívül helyezhető el.”) minden külterületi út 
esetében (a nagyon keskeny utak esetében is) biztosítja a legalább 6 méter szélességű 
úthasználatot, illetve egy esetleges távlati útszélesítés lehetőségét. A jelenleginél nem 
szűkebb, és a használatot gátló beépítésre ad lehetőséget, hanem épp ellenkezőleg. A 
félreérthetőség elkerülése érdekében a szöveget az alábbi módon pontosítjuk: 
„ A 6 méternél kisebb szélességű helyi külterületi utak mentén építmény az úttengelytől 
mért 3-3 méteren kívül helyezhető el.” 

 
III. HÉSZ szöveges módosításai 
III/4. 37.§. (5) b)  Kivételként csak a Közösségi kilátó javasolt. Válasz: A javaslatnak 

megfelelően javítottuk. 
37. §. (5) c) és d) javasolja a szöveg kiegészítését: „kubatúrában sem bővíthető”. Válasz: 
a vélemény értelmében javítottuk: „nem bővíthető, kubatúrája nem növekedhet.” 

III/5 Güns pince környéke, ld a választ II/4-nél. 
III/6 A javaslatot elfogadja és további javaslatot tesz. Válasz: A Soponyai dombon jelölt telken 

belüli védőterület kijelölése nem változik.  
III/8 tájvédelmi szempontok.  

38. §. (5). Válasz: A természetvédelmi, tájvédelmi szempontok minden építésnél 
figyelembe veendők, ezt külön a támfalaknál nem kell jelezni. A HÉSZ-ben eljárási 
szabály nem rögzíthető, magasabb szintű jogszabály szabályozza.A tájképvédelemre való 
utalás a Településkép rendeletben (TKR) rögzíthető. 
38.§. (6) b) A térkőburkolatok minőségének, színének előírása… Válasz: Nem HÉSZ be, 
hanem a TKR-be való szabály. 
38.§. (6) c) Ideiglenes jellegű árusító pavilon…. Válasz: Az ideiglenes jellegű pavilon 
elhelyezésére vonatkozóan a szabályt javítottuk:  
„c) A védett területek közterületein árusító pavilon csak ideiglenes jelleggel, 
rendezvények alkalmával helyezhető el.” A településképi követelményeket a TKR-ben 
kell rögzíteni. 



III/9 A megengedett pincék kialakítása… Válasz: A terepszint alatti beépítés részletes 
szabályait a HÉSZ 1.§ 12. pontja tartalmazza. 

III/10. Elvi kifogást nem emel. Válasz: A véleményezési anyag közli az idézett terv 
helyszínrajzát, ami a telekalakítás és az épületek telepítése vonatkozásában elegendő 
információt ad.  

III/11 a terepszint alatti beépítés az épület és térburkolatok kialakításával együtt a minimális 
zöldfelület rovására menne ….Válasz: A minimális zöldfelült mindenképpen betartandó, 
a terepszint alatti beépítés sem mehet a rovására. A gépjárművek tárolásának terepszint 
alatti építményben való megoldása településképi szempontból kívánatos, ezért a 
javasolt mértékben szükséges lehetővé tenni. 

III/13  
2. Településképi rendelet készült. Módosítására nem terjed ki a jelen munka. 
3. 1.§. (5) fenntartása szükséges. Válasz: A HÉSZ-ben eljárási szabály nem rögzíthető, 
magasabb szintű jogszabály szabályozza. 
5. HÉSZ 53. §. (2) Az észrevételt köszönjük. 

 
A HÉSZ módosításának tervezete: 
Válaszok a megfelelő pontoknál. 
 
Módosított Szabályozási tervlapok 
Válaszok a megfelelő pontoknál. 
 
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelem) 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízgazdálkodás) 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
6. Országos Vízügyi Főigazgatóság 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
7. Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
Vesz-0146-0002/2018 számú levelében nem tett észrevételt. 
 
8 Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
SZ/201-15/2018 számú levelében nem tett észrevételt. 
 
9. VEMKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztály 
VE/NEF/01163-2/2018. számú levelében és emailes nyilatkozatában nem tett észrevételt. 
 
10. Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) Közlekedési Főosztály Útügyi Osztály 
BP/0801/658-1/2017 számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem kíván részt venni az 
eljárásban. 
 
11. Innovációs és Technológiai Minisztérium (volt Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (út, 
vasút, hajózás)) 
VHF/7314-59/2018-ITM ikt számú levelében nem tett észrevételt. 



 
12a. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Légügyi Hivatala 
RLH/43496/2017-NFM számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem kíván részt venni 
az eljárásban. 
 
12b. Honvédelmi Minisztérium (HM) Légügyi Főosztály 
8563-2/2018/h számú levelében nem tett észrevételt. 
 
13. VEMKH Útügyi Osztály 
VE/OT/NS/A/525/1/2017 számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy a megkeresést 
továbbküldi a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hat. 
Főosztályának. 
 
14. Kulturális Örökségért Felelős Miniszter 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
15. VEMKH Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály 
VE-09D/EOH/01356-4/2018. számú levelében észrevételt tett. 
Válaszok pontonként: 

1. Kéri a HÉSZ 2. mellékletében szereplő régészeti lelőhelyek nem nyilvános, szakmai 
leírásnak törlését. Válasz: Töröltük, a szükséges adatokat táblázatba foglaltuk.  

2. A 9348 azonosító számú régészeti lelőhelyet kéri a felsorolásban szerepeltetni. 
Válasz: Beillesztettük. 

3. A RI ésRII jelek jelmagyarázatát kéri. Válasz: Az egységes szerkesztésben 
nyomtatandó végleges jóváhagyott Szabályozási terv tervlapjain a jelmagyarázatban 
szerepelnek ezek a jelek. 

4. Jelzi, hogy az Avasi toronyrom műemléki környezete nem terjed rá a Réhelyi utca 
szemben lévő oldalán sorakozó telkekre. Válasz: A szabályozási terven és 
véleményezési anyag szöveges részében is javítottuk a lehatárolást. 

5. -6. Tájékoztat arról, hogy a III bírság kategóriába tartozó műemléke műemléki 
környezet megszűnt, ezért a lehatárolások nem megfelelők.  
Válasz: Jelen módosítás keretei között a műemléki környezet jelölésének általános 
javítása nem elvégezhető. A közeljövőben várhatóan elindul Szigliget 
településrendezési eszközeinek általános felülvizsgálata, melynek keretei között a 
friss adatszolgáltatásnak megfelelő lehatárolások jelölhetők valamint új 
örökségvédelmi hatástanulmány is készül. 

 
16. VEMKH Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 
10.071/2/2018. számú levelében észrevételt tett és kifogást emelt. 
Válaszok pontonként: 

1. Kerékpárút a Réhelyi út keleti oldalán 
Megállapítja, hogy helyhezkötött igénybevétel, a termőföld mennyiségi védelmének 
érdekeit nem sérti. Felhívja a figyelmet, hogy a kerékpárutat úgy kell megtervezni, 
hogy a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását ne 
akadályozza. Választ nem igényel. 

2. Kulturális célú épület a Csonkatorony mellett 



Jelzi, hogy a kulturális célú épület csak akkor minősül helyhezkötött igénybevételnek, 
ha a Csonkatorony bővítéseként épül meg. 
Válasz: Az avasi templomrom (Csonkatorony) országos védettség alatt álló műemlék, 
a XIII. században épült. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény 
(Kötv) 40/A. § alapján a műemlékvédelem sajátos tárgyai körében védelem alatt álló 
valamennyi ingatlan esetében biztosítani kell az építészeti, településképi, valamint 
egyéb környezeti, természeti értékek fenntartható használatát. Továbbá a Kötv 43. § 
(6) bekezdése alapján, a műemléki területen a területet érintő, jogszabályban 
meghatározott változtatást, beavatkozást a védett érték településképi, illetve tájképi 
megjelenésének és érvényesülésének kell alárendelni. Fentiek miatt a tervezett 
kulturális célú épület nem épülhet meg fizikailag a torony bővítéseként, hanem attól 
távolabb, alárendeltebb helyzetben kell elhelyezni. Funkcionálisan és 
összefüggéseiben azonban bővítésként értelmezhető, mert a toronyhoz kapcsolódó 
szabadtéri kiállítások, hangversenyek kiszolgáló épületeként is működik. Ugyanezt a 
funkciót a toronytól független átalagos értékű helyen nem lehet érdemlegesen 
elhelyezni és a kulturális célú épület nem segítené a műemlék fenntartását. Ezért 
helyhezkötött igénybevételnek tekintendő. 

3. Szálláshely a stranddal szemben 
A módosítási elképzelést, a tervezői javaslattal egyet értve, nem támogatja, mert 
sérti a termő föld mennyiségi védelmének érdekeit. Az észrevétel intézkedést nem 
kíván. 

4. Beépítés a Rókarántón 
A módosítási elképzelést, a tervezői javaslattal egyet értve, nem támogatja, mert 
sérti a termő föld mennyiségi védelmének érdekeit. Az észrevétel intézkedést nem 
kíván. 

5. Elővásárlási jogok településrendezési célja parti sétány. 
A 0137/52 helyrajzi számú földrészlet 2. minőségi osztályú nádas, ami átlagosnál 
rosszabb minőségű, ezért a termőföld mennyiségi védelmének érdekeit nem sérti. 
A 0157/6 és 0157/9 helyrajzi számú földrészlet 1. minőségi osztályú nádasok, amik 
átlagosnál jobb minőségűek, ezért sérti a termőföld mennyiségi védelmének 
érdekeit. 
Válasz: A 0157/6 és 0157/9 helyrajzi számú földrészletek esetében az elővásárlási jog 
a településrendezési eszközökben kötelezően átveendő vízpartrehabilitációs tervi 
tatalom miatt jelenik meg. A vízpartrehabilitációs terv a 0157/6 és 0157/9 helyrajzi 
számú földrészletek területén „Újonnan kialakítandó közterületek, önkormányzati 
elővásárlási joggal terhelt területek” jelet alkalmazza. 
Az elővásárlási jogokat felsoroló táblázatban a közérdekű cél megnevezését javítottuk 
„vízpartrehabilitációs terv megvalósítása” megnevezésre. 

 
17. VEMKH Erdészeti Osztály 
VEG/001/02897-2/2018 levelében nem tesz észrevételt, de felhívja a figyelmet a 
fakitermelés és a fatelepítés szabályaira. 
Az észrevétel intézkedést nem kíván. 
 
18. HM Hatósági Főosztály 
7312-2/2018/h Nyt. számú levelében nem tett észrevételt. 
 



19. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 
Előzetes tájékoztatási szakaszban nem válaszolt, ezért nem vesz részt a véleményezési 
eljárásban. 
 
20. VEMKH Bányászati Osztály 
VE-V/001/1111-2/2017 számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem kíván részt venni 
az eljárásban. 
 
21. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala 
CS/16844-2/2018. számú levelében nem tett észrevételt. 
 
22. Országos Atomenergetikai Hivatal 
OAH-2017-00125-0484/2017(TL) számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem kíván 
részt venni az eljárásban. 
 
23. BFKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály 
BP/FNEF-TKI/05032-2/2017 számú előzetes állásfoglalásában jelezte, hogy nem kíván részt 
venni az eljárásban. 
 
  



ÉRINTETT ÖNKORMÁNYZATOK 
 
24. Veszprém Megyei Önkormányzat 
Előzetes állásfoglalás és véleményt sem érkezett. 
 
25. Hegymagas Község Önkormányzata 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
26.Badacsonytördemic Község Önkormányzata 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
27. Balatonederics Község Önkormányzata 
86/2018. (VII.12.) KT határozatában nem tett észrevételt. 
 
28. Nemesvita Község Önkormányzata 
Határidőn belül nem érkezett vélemény. 
 
29. Kisapáti Község Önkormányzata 
NG//476-2/2018. számú levelében észrevételt nem tett. 


