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TARDOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSTERVE – 2022 

 

TARDOS TELEPÜLÉSTERVE – ELŐZETES TÁJÉKOTATÁSI SZAKASZ 
Eset 
ssz. 

314.-
9.mell
. ssz. 

Hivatal teljes neve ügyiratszám Észrevétel, tájokoztatás Tervezői 
válasz 

1.  3. KEMKH Állami Főépítészi Iroda 
Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály 

KE/8/288-
2/2021. 

Eljárásra vonatkozó általános információkat közöl. 
Részt kíván venni, papír + CD dokumentációt kér. - 

2.  4. 

KEMKH Tatabányai Járási Hivatal 
Agrárügyi és Környezetvédelmi 
Főosztály Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Osztály 

KE/041/0381
7-6/2021 

Adatszolgáltatást küld, honnan tölthetők le a 
környezeti állapotra és természeti védettségekre 
vonatkozó adatok. Részt kíván venni. 

Adatszolgáltatá
sa 

feldolgozásra 
került. 

3.  5. Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság DINPI/2708-
6/2021. 

A település területén található táj- és 
természetvédelmi szempontú érintettségről 
tájékoztat.  
Megerősíti, hogy Igazgatóságuk a korábbi 
egyeztetéseknek megfelelően további is Tardoson 
tervezi megvalósítani a Gerecsei Tájvédelmi 
Központjukat. Részt kíván venni. 

Adatszolgáltatá
sa és 

állasfoglalása 
figyelembe lett 

véve. 

4.  6-7. 

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 
Igazgatóhelyettesi Szervezet, Vízügyi 
Hatóság 

35800/7073-
1/2021.ált 

Leírja. hogy vízgazdálkodási és vízvédelmi 
szempontból miket szükséges figyelembe venni, 
adatszolgáltatást közöl. Mellékeli a vízbázis 
hidrogeológiai védőidomának felülvizsgálatának 
határozatát.  

Adatszolgáltatá
sa 

feldolgozásra 
került. 

5.  8. Országos Vízügyi Főigazgatóság - Nem nyilatkozott. - 

6.  9. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 
(ÉDUVIZIG) 

27221-
0009/2021 

A területen vagyonkezelésükben lévő vízfolyás a 
Bikol-patak. A terület nagyvízi mederrel 
szükségtározóval nem érintett, belvízzel nem 
veszélyeztetett. A felszín alatti víz szempontjából 
fokozottan érzékeny. Hidrogeológiai védőterülettel 
érintett. További adatszolgáltatást közöl. 

Figyelembe lett 
véve.  

7.  10. Komárom-Esztergom Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

36100/2003-
1/2021.ált. 

Tűzvédelmi előírásokat közöl. A település 
felszínmozgással potenciálisan veszélyezett terület. 
Ár- és belvíz szempontjából nem árvízveszélyes 
terület. A területen súlyos ipari balesetből adódó 
veszélyeztetés nincsen. Veszélyes anyagokkal 
foglakozó üzem határterülete nem érinti. 

- 

8.  11. KEMKH Népegészségügyi Főosztály - Nem nyilatkozott. - 

9.  12. BFKH Országos Közúti és Hajózási 
Hatósági Főosztály 

BP/0801/004
78-6/2021 

Észrevételt nem tesz. Az eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni. 

Nincs 
hatásköre. 

10.  13. 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Vasúti Hatósági 
Főosztály 

- Nem nyilatkozott. - 

11.  14/A. 
Innovációs és Technológiai 
Minisztérium Légügyi Felügyeleti 
Hatósági Főosztály 

- Nem nyilatkozott. - 

12.  14/B. HM Állami Légügyi Főosztály (katonai 
légügyi hatóság) 

5693-
4/2021/h 

Különös elvárásokat és az adott területet érintő 
ágazati elhatározást nem fogalmaz meg.  
A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot 
nem tart indokoltnak szolgáltatni. Tardos Község az 
állami célú légiközlekedés tekintetében közvetlenül 
nem érintett, csak közvetve. Az eljárás további 
szakaszaiban nem kíván részt venni. 

Nincs 
hatásköre. 

13.  15. 
KEMKH Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály Útügyi Osztály 

KE/044/0067
7-4/2021 

Az eljárásban továbbra is részt kíván venni. Nincs 
adatszolgáltatási témaköre. Nem tartja 
szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. A 
felülvizsgálat során szükségesnek tartja a tervezett, 
esetenként forgalomvonzólétesítmények közlekedési 
kapcsolatai vizsgálatát, melyet TKö tervezői 

- 
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jogosultsággal rendelkező tervező készíthet el. 
Indokoltnak tartja közlekedési javaslat kidolgozását. 
Közlekedési előírásokat és útügyi érdekeket közöl.  

14.  17. 
KEMKH Tatabányai Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály, 
Örökségvédelmi Osztály 

KE/028/0080
4-2/2021. 

A Tardoson található örökségvédelmi (műemléki, 
régészeti) érintettségekről adatszolgáltatást küld. Az 
eljárás további szakaszában részt kíván venni. 
Vonatkozó jogszabályi előírásokat közöl. 

- 

15.  18. KEMKH Földhivatali Főosztály 
Földhivatali Koordinációs Osztály 

10206/2/202
2 

A belterületi fekvésű ingatlanok nem minősülnek 
termőföldnek, azokra az ingatlanügyi hatóság 
földvédelmi hatósági és szakhatósági hatásköre nem 
terjed ki. 

Nincs 
hatásköre. 

16.  19. 
Pest Megyei KH Földművelésügyi és 
Erdészeti Főosztály– Erdőfelügyeleti 
Osztály 

- Nem nyilatkozott. - 

17.  20. Honvédelmi Minisztérium Hatósági 
Főosztály 

17150-
2/2021/h 

Felsorolja a honvédelmi területeket, a 
védőtávolságukat és az ezekből adódó 
korlátozásokat. A katonai ingatlanok 
korlátozásmentes használatának biztosítása 
honvédelmi és nemzeti érdek. A Honvédelmi és 
katonai célú terület övezetet tényleges 
kiterjedésének megfelelően kell lehatárolni és 
területfelhasználási egységbe sorolni.  
A fejlesztések (különösen a lakóövezetei, 
idegenforgalmi és nagy tömegeket vonzó 
fejlesztések vonatkozásában) során külön figyelmet 
indokolt fordítani azon elemekre, projektekre, 
amelyek fejlesztése a katonai objektumok 
környezetében, illetve azok védőterületén történnek. 

A honvédelmi 
területek 

védőterületeit a 
dokumentáció 
tartalmazza. A 

területre 
vonatkozó 

korlátozásokat 
a HÉSZ nem 

tartalmaz. 

18.  21. Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-
főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 

11050/3022-
2/2021.ált. A tájékoztatást tudomásul vette.  - 

19.  22. 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi, 
Hulladékgazdálkodási és 
Bányafelügyeleti Főosztály 

PE/V/1338-
4/2021 

Adatszolgáltatást közöl a megállapított 
bányatelkekről és ásványi nyersanyagkészlet 
területekről és a földtani veszélyforrásokról. 

Adatai 
feldolgozásra 

kerültek. 

20.  23 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság CS/28149-
2/2021. A hatáskörébe tartozó szabályozást közöl. - 

21.  24. Országos Atomenergia Hivatal - Nem nyilatkozott. - 

22.  25. BFKH Népegészségügyi Főosztály 
Közegészségügyi Osztály 

BP/FNEF-
TKI/2830-
6/2021. 

Természetes gyógytényező érintettsége nem áll 
fenn, ezért a BFKH véleményezési lehetőséggel nem 
rendelkezik. Az eljárás további szakaszaiban nem 
kíván részt venni. 

 

23.  26 
Komárom-Esztergom Megyei 
Önkormányzati Hivatal, Megyei 
Főépítész-TSZT, HÉSZ)  

VI. 438-
2/2021 A KEMTrT előírásait ismerteti. - 

24.  27. 
KEMKH Tatabányai Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Növény- és Talajvédelmi Osztály 

KE/040/2293
-2/2021. A tervezett állapot talajvédelmi érdeket nem sért. - 

25.  28. 

Budapest Főváros KH Örökségvédelmi 
Főosztály 
Építésügyi és Örökségvédelmi 
Koordinációs Osztály 

BP/2602/003
21-6/2021. 

A környezeti értékelés tematikájának a műemléki és 
régészeti örökségre kell kiterjednie. Részt kíván 
venni. 

- 

26.  29. (Országos Tisztifőorvos) Nemzeti 
Népegészségügyi Központ 

73171-
2/2021/KBKH

F 

A kémiai biztonsági szempontból várható környezeti 
hatásokat a tematika szerint vizsgálni kell. Részt 
kíván venni. 

- 

27.  30. Központi Statisztikai Hivatal KSH/1236-
3/2021 

Nem kíván részt venni. Amennyiben további adatokra 
van szükség, figyelembe ajánlja honlapjukat. Tardos 
községnek nincs sem szegregátuma, sem 
szegregációval veszélyeztetett területe. 

- 

28.  31. Tata Város Önkormányzata XV/329-
2/2021. 

Észrevételt nem tesz. Leírja, hogy Tata 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálata 

- 
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folyamatban van. A tervezet elérhető a honlapjukon. 
Nem kíván részt venni. 

29.  32. Dunaszentmiklós Község 
Önkormányzata - Nem nyilatkozott. - 

30.  33. Neszmély Község Önkormányzata - Nem nyilatkozott. - 

31.  34. Süttő Község Önkormányzata - Nem nyilatkozott. - 

32.  35. Héreg Község Önkormányzata H/665-
2/2021. 

A véleményezési eljárás további szakaszában nem 
kíván részt venni. 

- 

33.  36. Vértestolna Község Önkormányzata - Nem nyilatkozott. - 

34.  37. Baj Község Önkormányzata - Nem nyilatkozott. - 

 
 

























































































































































KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Csabán Béla
Polgármester Úr

Tardos Község Önkormányzata 
Hivatali kapu

Ügyiratszám: KE/028/00804-2/2021.
Tárgy:  Tardos Község Településfejlesztési terve és Te-

lepülésrendezési  terve elkészítése – teljes eljárás
tájékoztatási szakasz kapcsán
- adatszolgáltatás

Hiv.szám: IT/738-34/2021
Ügyintéző: Papp Judit Katalin 
Kapcsolat: 34/795-679
papp.judit@komarom.gov.hu  
Mellékletek  :   műemléki, lelőhely adatszolgáltatás

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel vettük a Tardos Község Településfejlesztési terve és Településrendezési terve elkészítésé-
re – teljes eljárás tájékoztató szakasz - vonatkozóan megküldött adatszolgáltatás kérése kapcsán meg-
keresését.
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. (Étv.) 7. § (2) bekezdés
h) pontját is figyelembe véve, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési  eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézmé-
nyekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: 314.Kr.) 37. § (4) pontja alapján az
alábbiakat közlöm:

A Miniszterelnökség által vezetett közhiteles örökségvédelmi nyilvántartás adatai szerint Tardos
található örökségvédelmi (műemléki, régészeti) érintettségeket a mellékelt dokumentációk tar-
talmazzák.

Az eljárás további szakaszában részt kívánunk venni. 

A véleményezési dokumentációt elektronikus formában kérjük.

Tájékoztatom, hogy Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.)
Korm. rendelet 3. számú melléklete szerint: a kulturális örökség (műemlékvédelem, régészet) védelmé-
re kiterjedően:  Budapest Főváros Kormányhivatala,  kizárási feltétel  fennállása esetén a kulturális
örökség védelméért felelős miniszter, mint a környezet védelméért felelős szervet jelöli ki.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Örökségvédelmi Osztály

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Tel: 34/795-680; e-mail: oroksegvedelem@komarom.gov.hu

Hivatali kapu KRID azonosító: 521109759
www.kormanyhivatal.hu     

http://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:oroksegvedelem@komarom.gov.hu
mailto:papp.judit@komarom.gov.hu
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Fentiek  alapján  megállapítottam,  hogy  a  tárgyi  ügyben  a  Budapest  Főváros  Kormányhivatal
Építésügyi  és  Örökségvédelmi  Főosztálya, mint  a  környezet  védelméért  felelős  szerv rendelkezik
hatáskörrel.

Felhívom  a  figyelmet,  hogy  a  kulturális  örökség  védelméről  szóló  2001.  évi  LXIV.  törvény
(továbbiakban: Kötv) 85/A. § -a alapján:

„(1)  Örökségvédelmi  hatástanulmányt  kell  készíteni  a  település  településfejlesztési  tervének  kidolgozása
során.  Ha  a  településfejlesztési  terv  készítésekor  nem  készült,  vagy  a  rendezés  alá  vont  területre  nincs
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a rendezés alá vont területre el
kell  készíteni.  Nem kell  örökségvédelmi  hatástanulmányt  készíteni,  ha az  Étv.  8.  §  (2)  bekezdése  szerinti
véleményezési  eljárásban az illetékes államigazgatási  szerv  véleménye szerint  a  rendezés alá vont  terület
örökségvédelmi szempontból nem érintett.

(2)  Az örökségvédelmi  hatástanulmányban megfogalmazott  értékvédelmi  terv szerint  kell  meghatározni  az
örökségvédelemmel érintett területekre vonatkozó településfejlesztési és településrendezési eszközöket

(3) A hatóság örökségvédelmi hatástanulmány készítését írhatja elő jogszabályban meghatározott esetekben.”

A kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet
(továbbiakban: Övr.) alapján: 
„83. § (1) Az örökségvédelmi hatástanulmányt

a) a Kötv. 85/A. §-ában meghatározott  esetekben a településfejlesztési terv vagy a településrendezési terv
megalapozó vizsgálata keretében, települési örökségvédelmi hatástanulmányként (a továbbiakban: települési
örökségvédelmi hatástanulmány) a 14. melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés a)–c) pontja alapján,

b) a 87. § (4) bekezdésében meghatározott esetekben az engedély iránti kérelmet benyújtónak döntés előkészí -
tő örökségvédelmi hatástanulmányként a 15. melléklet szerinti tartalommal a (2) bekezdés d) pontja alapján
kell elkészíttetni.

(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány kidolgozása során

a) a településfejlesztési tervhez  a 14. melléklet 1. pont 1.1. és 1.3. alpontja szerinti tartalmat teljes körűen,

b) a helyi építési szabályzat kidolgozásához – ha az nem áll rendelkezésre –, a 14. melléklet 1. pont 1.1–1.3.
alpontjában meghatározott vizsgálatot, továbbá 1. pont 1.4. alpontjában meghatározott értékleltárt, valamint
2. pontja szerinti hatáselemzést a településrendezési terv meghatározásához szükséges részletezettséggel;

c) településképi rendelet helyi védelmi előírásainak meghatározásához a 14. melléklet 1. pont 1.4. alpontjában
meghatározott értékleltárt teljes körűen;

d) az 53. § (3) bekezdésben és a 87. § (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben

da) régészeti örökség felmérése esetén a 15. melléklet 1–3. pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket,

db) műemléki érték felmérése esetén a 15. melléklet 1–3. pontja alatti vizsgálatokat és elemzéseket, továbbá a
15. melléklet 4. pontjában meghatározott értékleltárt és a 15. melléklet 5. pontjában meghatározott értékvé-
delmi tervet teljeskörűen a tervezés alá vont terület és a tervezett rendezési cél által megkövetelt mértékben
kell elkészíteni.

(3) Az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze a 14. és 15. mellékletben meghatáro-
zott tartalmi elemek közül a régészeti örökség tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége.

(4)  Az  örökségvédelmi  hatástanulmány  műemléki  szakterületi  munkarésze  a  14.  és  15.  mellékletben
meghatározott tartalmi elemek közül a műemlékvédelem tárgykörével foglalkozó tartalmi elemek összessége.

84. § (1) A települési örökségvédelmi hatástanulmány elkészítéséről a településfejlesztési terv vagy a telepü-
lésrendezési terv és a településképi rendelet készíttetője köteles gondoskodni.

Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály
Örökségvédelmi Osztály

2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.
Tel: 34/795-680; e-mail: oroksegvedelem@komarom.gov.hu

Hivatali kapu KRID azonosító: 521109759
www.kormanyhivatal.hu     

http://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:oroksegvedelem@komarom.gov.hu
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(2) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítésére jogosult

a) az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti szakterületi munkarésze vonatkozásában a régészeti örökség-
gel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet szerint régészeti terü-
leten szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő,

b) a helyi építési szabályzat kidolgozása során a gyűjtőterületén érintett régészeti gyűjtőkörrel rendelkező mú-
zeum, amely az újonnan beépítésre szánt területnek kijelölt terület terepbejárását térítésmentesen, 60 feltárás-
ra alkalmas nap alatt végzi el,

c) az örökségvédelmi hatástanulmány műemléki szakterületi munkarésze vonatkozásában – kivéve a (3) bekez-
désben foglaltakat – a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló
kormányrendelet szerint műemléki terület műemléki érték dokumentálása szakterületen szakértői tevékenység
végzésére jogosult szakértő vagy az, aki a hatástanulmány alapjául szolgáló tervfajta elkészítésére egyébként
jogosultsággal bír.

(3) A településképi rendelet alátámasztásául szolgáló települési értékleltárt az önkormányzati főépítész is el-
készítheti.

(4) A településrendezési terv kidolgozása során további beépítés céljára szolgáló beépítésre szánt területnek
kijelölt területen az örökségvédelmi hatástanulmány régészeti munkarészét régészeti terepbejárás alkalmazá-
sával kell elkészíteni, amennyiben a terület alkalmas terepbejárással történő kutatásra.

(5) Az örökségvédelmi hatástanulmány elkészítése céljából végzett régészeti terepbejárásról, illetve műszeres
lelőhely- és leletfelderítésről a 26. § és 27. §-ban meghatározott tartalmú jelentést és feltárási dokumentációt
kell  készíteni,  amit  el  kell  küldeni  a  26.  §  (4)  bekezdésében és  a  27.  §  (4)  bekezdésében meghatározott
hatóságoknak és intézményeknek.”

A településfejlesztési terv és a településrendezési terv egyeztetési eljárásában adott szakmai vélemény
örökségvédelmi szempontjait az Övr. 91. §-a alapján vizsgáltam.

Hatóságom hatáskörét és illetékességét az Övr. 3. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jogom a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal kiadmányozási rendjéről szóló 9/KMB/2020.(IV.01.)
számú utasításán alapul. 

Tatabánya, az elektronikus aláírás szerinti időpontban

Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott nevében és megbízásából:

Magyar-Nagy Mariann
osztályvezető

Erről értesül:

1. Tardos Község Önkormányzata, Csabán Béla polgármester asszony részére – hivatali kapun (KRID: 642773759)

2. Irattár
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

Örökségvédelmi Osztály
2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.

Tel: 34/795-680; e-mail: oroksegvedelem@komarom.gov.hu
Hivatali kapu KRID azonosító: 521109759

www.kormanyhivatal.hu     

http://www.kormanyhivatal.hu/
mailto:oroksegvedelem@komarom.gov.hu






































Tárgy: Fw: IT/783- 34/2021
Feladó: Polgármesteri Hivatal Tardos <ph.tardos@fibermail.hu>
Dátum: 12/16/2021, 10:23 AM
Címze�: "PRO-TERRA K1." <proterra@proterra.hu>

From: foepitesz@kemoh.hu
Sent: Thursday, December 16, 2021 10:01 AM
To: ph.tardos@fibermail.hu
Subject: FW: Hiv: IT/783- 34/2021

From: foepitesz@kemoh.hu <foepitesz@kemoh.hu>
Sent: Thursday, December 16, 2021 9:34 AM
To: 'jtardos@fibermail.hu' <jtardos@fibermail.hu>
Cc: 'ildiko.vasi@gmail.hu' <ildiko.vasi@gmail.hu>
Subject: Hiv: IT/783- 34/2021

Iktatószám: VI. 438-2/2021 Tárgy: Tardos község településfejlesztési
koncepciójának és településrendezési
eszközeinek felülvizsgálata – előzetes
tájékoztatás

Ügyintéző: Tóth KriszCán Hiv: IT/783- 34/2021

Tardos Község Polgármestere

Tardos

Rákóczi Ferenc utca 10.

2834

Tisztelt Csabán Béla Polgármester Úr!

A Tardos község településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek felülvizsgálatáról szóló
értesítésüket, előzetes tájékoztatás-kérésüket köszöneEel megkaptuk.

A  településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési
eszközökről,  valamint  egyes  településrendezési  sajátos  jogintézményekről  szóló  314/2012.  (XI.  8.)
Kormányrendelet alapján a településfejlesztési koncepció tekintetében a Korm. rendelet 30.§ (3) bek. alapján, a
településrendezési  eszközök  tekintetében  pedig  a  Korm.  rendelet  37.§.  (4)  c)  pontja  alapján  az  alábbi
tájékoztatást adom:

Tardos hatályos településfejlesztési koncepciója illetve településrendezési eszközei elkészítése óta elkészült

Országos Fejlesztési és TerüleIejlesztési Koncepció (a továbbiakban: OFTK)

Komárom-Esztergom Megye TerüleIejlesztési Koncepciója

Komárom – Esztergom Megye TerüleIejlesztési Stratégiai Programja

Komárom – Esztergom Megye TerüleIejlesztési OperaKv Programja

- Komárom – Esztergom Megye Előzetes Integrált TerüleC Programja

Az Országos Fejlesztési és TerüleIejlesztési Koncepcióban (OFTK) hangsúlyos terüleC tényezőként jelentek
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meg a funkcionális várostérségek. A várostérséget az OFTK funkcionális, tehát valós együEműködéseken, térségi
összetartozáson alapuló terüleC egységként értelmezi. Ezzel a szemléleEel összhangban határolta le a Komárom-
Esztergom Megyei TerüleIejlesztési Koncepció a sajátos megyei térségeket, mint a megyei szint alaN tervezési
egységeket. A terüleC-települési sajátosságokon és fejlődési pályákon alapuló sajátos megyei térségek a megyei
tervezés sarkalatos tényezői.

A településfejlesztési koncepció és a megalapozó vizsgálat kidolgozása során kérem, vegyék figyelembe
fen6 terüle7ejlesztési dokumentumok elhatározásait, terveit és Tardos községet érintő vonatkozásait.

Tardos hatályos településrendezési eszközei elkészítése óta hatályba lépeE

- Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018.  évi CXXXIX. törvény
(OTrT)

- Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve (Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 6/2020. (VI.
25.) ÖnkormányzaC Rendelete Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Tervéről)

Komárom-Esztergom  Megye  Területrendezési  Terve  Tardos  területét  erdőgazdálkodási  térségbe,
mezőgazdasági térségbe, vízgazdálkodási térségbe, sajátos terüleIelhasználású térségbe és települési térségbe
sorolja.

Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 11. §
előírásai  alapján  a  megyei  terüleIelhasználási  kategóriák  területén  belül  a  települési  terüleIelhasználási
egységek kijelölése során:

a. az erdőgazdálkodási térségben az erdőterület terüle�elhasználási egységet a térséget lefedő erdők

övezetére  vonatkozó  szabályok  szerint,  valamint  az  erdőtelepítésre  javasolt  terület  övezetére

vonatkozó szabályok figyelembevételével kell lehatárolni

b. a  mezőgazdasági  térség  területének  legalább  75%-át  elsődlegesen  a  mezőgazdasági  terület

települési terüle�elhasználási  egységbe kell  sorolni,  a fennmaradó rész természetközeli  terület,  –

nagyvárosias lakóterület és vegyes terület  kivételével  – beépítésre szánt  terület  vagy különleges

honvédelmi,  katonai  és  nemzetbiztonsági  célra  szolgáló  terület  terüle�elhasználási  egységbe

sorolható;

c. a vízgazdálkodási térség területét – e törvény hatálybalépését megelőzően már jogszerűen kijelölt

beépítésre  szánt  területek kivételével  – vízgazdálkodási  terület,  vízgazdálkodási  célú erdőterület,

vízgazdálkodási  célú  mezőgazdasági  terület,  természetközeli  terület,  továbbá  különleges

honvédelmi,  katonai  és  nemzetbiztonsági  célú  terület  vagy  honvédelmi  célú  erdőterület

terüle�elhasználási  egységbe  kell  sorolni,  és  a  működési  területével  érinte*  vízügyi  igazgatási

szervvel egyeztetve kell pontosítani;

d. sajátos  terüle�elhasználású  térség:  megyei  területrendezési  tervben  megállapíto*

terüle�elhasználási kategória, amelybe az 5 ha-nál nagyobb külfejtéses művelésű bányaterületek,

hulladékártalmatlanító létesítmény elhelyezésére szolgáló területek, egyes egészségügyi, sportolási,

rekreációs, megújuló energiahasznosítási, közlekedési és honvédelmi területek tartoznak;

e. a települési térség területén bármely települési terüle�elhasználási egység kijelölhető;

Kérem, a településrendezési eszközök készítése során ezen előírások figyelembevételével szíveskedjenek
eljárni.

A Megye Területrendezési Terve Tardos területére több terüleC meglévő és fejlesztési elemet is jelöl:

Országos  kerékpárút  törzshálózat  tervezeE  eleme:  1.E:  Tata  –  (Etyek  –  (A 10.  sz.  Közép–Európa  Vizei

kerékpárútvonal Tordas – Etyek közö6 szakasza) – Ercsi) útvonalnak a Tata – Vértestolna – Tarján szakasza
- Meglévő mellékutak (1127. 1128. és 11134. számú országos közutak)

Térségi ellátást biztosító 132 kV-os elosztó hálózat
- Meglévő földgáz elosztó vezeték
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Kérem, a településrendezési eszközök készítése során ezen elemeket szíveskedjenek figyelembe venni és
a tervekbe beépíteni.

Komárom-Esztergom  Megye  Területrendezési  Tervében  alkalmazoE  térségi  övezetek  közül  Tardost  az
alábbiak érinCk:

· Ökológiai hálózat magterületének övezete

· Ökológiai hálózat ökológiai folyosójának övezete

· Ökológiai hálózat pufferterületének övezete

· Erdők övezete

· Erdőtelepítésre javasolt terület övezete

· Tájképvédelmi terület övezete

· Vízminőség-védelmi terület övezete

· Honvédelmi és katonai célú terület övezete

· Ásványi nyersanyagvagyon övezete

· Földtani veszélyforrás terület övezete

A megyei területrendezési terv több egyedi övezetet is létrehozoE, ezek közül Tardost a Natúrpark - szelíd
turizmusfejlesztés  egyedi  övezetei,  -  ezen  belül  a  Gerecse  Natúrpark  érinC.  Ebben  az  övezetben  a
településfejlesztési koncepció készítése során a településeknek kiemelten kell foglalkoznia az alábbiakkal:

a)   a helyi természeC és kulturális örökség megőrzése és szemléleIormálás,
b)   a helyi termék-előállítás fejlesztésének lehetőségei
c) a táji, természeC és kulturális értékekre alapozoE turizmusfejlesztés lehetőségei.

A  Natúrpark  -  szelíd  turizmusfejlesztés  egyedi  övezetébe  tartozó  településeknek  a  településszerkezeC
tervben  olyan  terüleIelhasználási  egységeket  kell  kijelölni,  melyek  összhangban  vannak  a  tájjelleggel,  a
településképi arculaC kézikönyvekkel, a megőrző-fejlesztő használaEal  és a természeC értékek védelmével.  A
településrendezési  eszközök  által  is  biztosítani  kell  a  táj  harmóniájára  építő  turiszCkai  és  rekreációs  kínálat
folytonosságát és egymásra épülését.

A Komárom-Esztergom Megyei  Közgyűlés  6/2020.  (VI.  25.)  önkormányzaC rendelete  külön fejezetekben
rendelkezik  a  fenCeken  kívül  a  települési  terüleIelhasználási  egységek  kijelölése  során  betartandó
követelményekről és előírásokról, valamint az egyes megyei övezetek területére vonatkozó külön szabályokról.

Kérem,  a  településrendezési  eszközök  kidolgozása  során  ezen  előírásokat  szíveskedjenek  figyelembe

venni.

Az előzőekben hivatkozoE megyei  terüleIejlesztési  és területrendezési  dokumentumok honlapunkon az
alábbi elérhetőségeken megtalálhatók:

Komárom-Esztergom Megye TerüleIejlesztési Koncepciója és Programja:
hEp://www.kemoh.hu/cikk_kepek/megyefejlesztes/kem-I-konc-vegleges.pdf

Komárom – Esztergom Megye TerüleIejlesztési Stratégiai Programja:
hEp://www.kemoh.hu/cikk_kepek/megyefejlesztes/kem-I-stratprog-vegleges.pdf

Komárom – Esztergom Megye TerüleIejlesztési OperaKv Programja:
hEp://www.kemoh.hu/cikk_kepek/megyefejlesztes/kem-I-op-vegleges.pdf

Komárom – Esztergom Megye Előzetes Integrált TerüleC Programja: hEp://www.kemoh.hu/cikk_kepek
/megyefejlesztes/kem-itp-elo-elfogadoE.pdf

Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Terve
hEp://www.kemoh.hu/index.php?fmp=4&masoldal=1&oldal=../staCkusoldalak/soldal673.inc

A továbbiakban a településfejlesztési koncepció és a településrendezési terv tekintetében is részt kívánunk
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venni a véleményezési eljárásban.

Tatabánya, 2021. december 16.

TiszteleEel:

Tóth Krisztián

megyei főépítész

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal
Területfejlesztési Vidékfejlesztési Főosztály
Területfejlesztési és Területrendezési Osztálya

2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Tel.: +3634/517-119
E-mail: foepitesz@kemoh.hu
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Tárgy: Fwd: Tardos - Településfejlesztési Koncepció, Településszerkeze� terv és Helyi Építési
Szabályzat felülvizsgálata - teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasz
Feladó: Ildiko Vasi <ildiko.vasi@gmail.com>
Dátum: 2021. 05. 04. 9:43
Címze�: "Pro Terra K7." <proterra@proterra.hu>

---------- Forwarded message ---------
Feladó: Dobány Zoltán <Zoltan.Dobany@ksh.hu>
Date: 2021. máj. 3., H, 11:20
Subject: Tardos - Településfejlesztési Koncepció, Településszerkeze� terv és Helyi Építési Szabályzat
felülvizsgálata - teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasz
To: ildiko.vasi@gmail.com <ildiko.vasi@gmail.com>

Tisztelt Főépítész Asszony!

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva tájékoztatásul küldöm Önnek az önkormányzat
(ph.tardos@fibermail.hu) részére április 28-án megküldöD válaszunkat:

2021-04-28 14:37:20 ÜGYFÉLNEK KÜLDÖTT - Dobány Zoltán

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Hivatkozásul a 2021. április 22-én kelt, IT/738-2/2021 iktatószámú levelére válaszolva
tájékoztatom, hogy a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásában a 2011. évi népszámlálás
adatai alapján Tardos községnek nincs sem szegregátuma, sem szegregációval veszélyeztetett
területe.

 

Felhívnám szíves figyelmét, hogy a 314/2012 (XI. 8.) Kormányrendelet értelmében a
szegregációszűrést kizárólag a 2011. évi népszámlálás adatbázisa alapján áll módunkban
teljesíteni. Az azóta történt változásokról nem rendelkezünk információval, azokat kizárólag a
következő népszámlálás adatai alapján tudjuk majd aktualizálni.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy adatszolgáltatási díj ellenében nemleges szegregációs igazolás
kiadására van lehetőség, melynek térítési díja 50 000 Ft + ÁFA.

Erre vonatkozóan kérem, ezen a felületen szíveskedjen jelezni, hogy igényt tart-e az igazolásra.
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Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben 5 munkanapon belül nem érkezik válasz a
levelünkre, az ügy lezárásra kerül, amelynek visszanyitására ezt követően még 30 napig van
lehetősége.

 

Megértését köszönjük, a továbbiakban is állunk szíves rendelkezésére.

 

Tisztelettel,

 

Dobány Zoltán

Dobány Zoltán

Felhasználói kapcsolatok főosztály
Komplex szolgáltatások osztálya
 1024 Budapest, Keleti Károly u. 5–7.
 (+36-1) 487-4486
 (+36-42) 407-033
Zoltan.Dobany@ksh.hu
www.ksh.hu

Ez az elektronikus levél (e-mail), és a hozzá kapcsolt fájlok, kizárólag a Címzetteknek szólnak, a bennük foglalt információk bizalmasak lehetnek, melynek

titokban maradásához a Központi Statisztikai Hivatalnak jogilag méltányolható érdeke fűződik. Amennyiben nem Ön a Címzettje ennek a levélnek, kérjük,

törölje, és értesítse a levél küldőjét.

Az elektronikus levél engedély nélküli módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tilos, másolása, terjesztése is csak munkavégzés céljából

megengedett. Az elektronikus levél elsősorban információs célokat szolgál. Kétség esetén az elektronikus levél tartalma akkor minősül hivatalos álláspontnak,

ha azt a KSH erre felhatalmazott dolgozója (kérésre) cégszerűen aláírva megerősíti.

--
S.Vasi Ildikó
PRO-TERRA K7.
Budapest, 1138. Esztergomi út 18.
M: 06/30-222-18-06
T: 06/1-237-00-59
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