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Visszajelző szervezet neve Visszajelzés tartalma Visszajelzés kezelésének módja 

Baracska Község 
Önkormányzata 

Az önkormányzat nem rendelkezik külön a helyi környezet- és 
természetvédelemre vonatkozó helyi rendelettel. 

A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Országos 
Közúti és Hajózási Hatósági 
Főosztály 

A Főosztálynak közreműködési hatásköre nincs. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

A javasolt tematika pontosításra szorul. A 3.6 pont részeként a 2/2005. 
(I.11.) Korm. rend. 4. számú mellékletének 3.6.1.1. pontjában előírtak 
alapján terjedjen ki a kulturális (műemléki és régészeti) örökségre. 

Előzetes módosításra nem volt szükség, 
ugyanis a tematika nem ilyen részletezettségű. 
Az értékelés során be lett építve a komplex 
társadalmi-gazdasági-környezeti hatások 
vizsgálatánál a 3.6 fejezetbe a visszajelzés 
tartalma. 

Budapest Főváros 
Kormányhivatala 
Népegészségügyi Főosztály 

Megfelelőnek tartja a 2/2005. (I.11.) Korm. rend. 4. számú mellékletében 
foglalt tartalmi követelmények felhasználását. 

A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Csókakő Közös Önkormányzati 
Hivatal 

Észrevételt nem tesz. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság 

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság működési területe Fejér megye 
területén Alsószentiván, Cece, Vajta településhatárokban a Dél-Mezőföldi 
Tájvédelmi Körzet területén érintett. A területfejlesztési koncepció 
felülvizsgálatához készítendő környezeti értékelés javasolt tartalmát és 
részletezettségét megfelelőnek tartják. 

A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 

A koncepció tervezete összhangban van a Dunaújváros helyi környezet- és 
természetvédelmi tárgyú önkormányzati rendeleteivel és települési 
környezetvédelmi programjával- 

A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Előszállás Nagyközség 
Önkormányzata 

A megküldött tematikával egyetért, módosítást nem javasol. 
A 99 települést érintő Közép-Duna Menti Kiemelt Térség része Előszállás 
is. Mivel a település távol esik a megye kiemelt fejlődést mutató 
területeitől, kedvező lehetőséget látnak ebben és kérik, hogy a Koncepció 
kidolgozásakor ez legyen figyelembe véve. 

A visszajelzés nem érintette a tematikát. A 
Koncepció a kiemelt térséget kiemelten kezeli, 
területi célként is megjelenik Dél-Fejér, benne 
a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség 8 
településének felzárkóztatása. 

Fejér Megyei Kormányhivatal A talajvédelemre kiterjedően, amennyiben a tervezett módosítások 
termőföldi érintettséggel bírnak, javasolt a későbbiekben elkészítendő 
környezeti értékelésben az alábbi talajvédelmi szempontok kidolgozása: 

 a hatásterület talajtakarójának bemutatása 

A visszajelzés nem érintette a tematikát, a 
javaslat tartalma beépül a területi 
hatásvizsgálat társadalmasításra szánt 
verziójába. 
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 a munkálatok talajra, mint hatásviselő környezeti elemre való 
befolyásának milyensége mértéke 

 a humuszos termőréteggel kapcsolatos információk  

 az érintett terület környezetében lévő termőföldek talajának 
védelmével kapcsolatos irányvonalak 

A területfejlesztési program készítése, és ezzel összefüggésben a 
környezeti értékelés során a termőföld védelme, a Tfvt.-ben foglalt 
szempontok jelenjenek meg. 

Mezőszilasi Közös 
Önkormányzati Hivatal (Igar) 

Módosításokat nem javasol. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Lepsényi Polgármesteri Hivatal A javasolt tematikával egyetért. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 
Mezőszilasi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
(Mezőszilas) 

Módosításokat nem javasol. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Mór Városi Önkormányzat Módosításokat nem javasol. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 
Óbarok Község Önkormányzat Véleményt nem nyilvánít, mert a települést érintő fejlesztés nem szerepel 

a dokumentumban. 
A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Pest Megyei Önkormányzat A fenntarthatóság, a főváros agglomerációjának nyugati részében lévő 
településeken történő betelepülési hullám, a közlekedés és a klímaváltozás 
témakörében javasolja az együttműködést a továbbiakban. 

A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Pusztavám Község 
Önkormányzata 

Az önkormányzat Képviselő-testületének Pusztavám Község Helyi Építési 
Szabályzatáról szóló 17/2004. (IX.30.) önkormányzati rendelete helyi 
környezetvédelmi szabályokat nem határoz meg. 

A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Ráczkeresztúri Polgármesteri 
Hivatal 

Észrevételt nem tesz. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Sárbogárd Város 
Önkormányzata 

Észrevételt nem tesz. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Mezőszilasi Közös 
Önkormányzati Hivatal 
(Sáregres)  

Módosításokat nem javasol. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Sárosd Nagyközség 
Önkormányzata 

Észrevételt nem tesz. A visszajelzés nem érintette a tematikát. 

Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 

A 3.6. pontban „A program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő 
hatások, környezeti következmények előrejelzése” részben indokolt 
esetben javasolt kitérni a környezeti elemekre, a környezeti elemek 
rendszereire, a védett területekre gyakorolt várható hatások 
előrejelzésére. 

A visszajelzés nem érintette a tematikát, a 
javaslat tartalma beépül a területi 
hatásvizsgálat társadalmasításra szánt 
verziójába. 
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Tordas Polgármesteri Hivatal Javaslatot nem tesz.  A visszajelzés nem érintette a tematikát. 
Veszprém Megyei 
Kormányhivatal 

Fejér Megye településrendezési terv módosítása vonatkozásában a 
környezetei értékelés tematikájának összeállításánál, a földtani 
veszélyforrás és ásványvagyon védelemre kiterjedően szükséges 
figyelembe venni a felszínmozgás-veszélyes területeket és a bányatelkeket, 
a megkutatott ásványvagyonnal rendelkező területeket.  A bányafelügyelet 
bemutatása, amelyeket figyelmükbe ajánlunk a környezeti értékelésnél. 

A visszajelzés nem érintette a tematikát, a 
javaslat tartalma beépül a területi 
hatásvizsgálat társadalmasításra szánt 
verziójába. 

 


