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1. melléklet a 285/2015. számú határozathoz 
KALOCSA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEDVÉNYTERVE   M=1:2000 





 
  

  
  

 

2. melléklet a 285/2015. számú határozathoz 
VÁLTOZÁSOK 
 
2.1. VÁLTOZÁSOK BEMUTATÁSA   M=1:2000 
 





 
  

  
  

 

2.2. VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 
 
TERÜLET-FELHASZNÁLÁSI MÓDOSULÁSOK 
 

SZÁM HATÁLYOS TERÜLET-FELHASZNÁLÁS  TERVEZETT TERÜLET-FELHASZNÁLÁS 

V1. Vt településközpont vegyes 
terület > KÖu (Pa) közlekedési terület – 

autóbusz parkoló 

V2. KÖu (Pa) közlekedési terület – 
autóbusz parkoló > Vt településközpont vegyes 

terület 

V3. kt. közterület > Vt településközpont vegyes 
terület 

V4. kt. közterület > KÖu közlekedési terület 

V5. kt. közterület > KÖu (Pa) közlekedési terület – 
autóbusz parkoló 

 



 
  

  
  

 

3. melléklet a 285/2015. számú határozathoz  
A VÁLTOZTATÁSSAL ÉRINTETT INGATLANOK BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK-
SZÁMÍTÁSA 
 
Kalocsa Város részterületére szóló településrendezési eszköz-módosítás beépítésre nem 
szánt terület beépítésre szánt területté történő kijelölésével jár együtt, így – az Étv. 7. § 
(3) b) pontja alapján – a biológiai aktivitásérték számítása szükségszerű.  
 
A területek biológiai aktivitásértékének számításáról szóló 9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet 
1/A. § szerint a biológiai aktivitásérték szinten tartását a településszerkezeti tervben kell 
igazolni. 
 
                                                                                                                                           
A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás előtti biológiai 
aktivitásérték megállapításához – az ÖTM rendelet 3. § b) pontjában, a hatályos 
településrendezési eszközök esetére előírtak szerint – a terület-felhasználási egység 
besorolásának megfelelő értékeket vettük alapul. 
A számítást a módosuló területekre végeztük el, így igazolva a követelmény teljesülését. 
 

A változtatással érintett területek módosítás előtt biológiai aktivitásértéke: 
Terület-
felhasználás 

Terület 
(ha)

BAÉ 
mutató

Számított 
BAÉ 

Vt 0,0604 0,5 0,0302 
KÖu (Pa) 0,8069 0,6 0,4841 
kt. 0,2446 0,6 0,1468 
Összesen 1,1119 0,6611 

 
A terület biológiai aktivitásérték (BAÉ) számítása során a változtatás utáni biológiai 
aktivitásérték megállapításához – az ÖTM rendelet 4. § (2) bekezdésében az arányosításról 
előírtak szerint – a terület-felhasználási egység besorolásának arányosított értékét vettük 
alapul. Az új érték alkalmazását az országos követelményekben meghatározott legkisebb 
zöldfelületi aránytól eltérő, magasabb előírás tette lehetővé.  
Az arányosítás alapján számított biológiai aktivitásérték: 
0,0816 x 0,4 x 5 = 0,1632 
 

A változtatással érintett területek módosítás utáni biológiai aktivitásértéke: 
Terület-
felhasználás 

Terület 
(ha)

BAÉ 
mutató

Számított 
BAÉ 

Vt 0,0816 0,4 x 5 0,1632 
KÖu (Pa) 0,8722 0,6 0,5233 
KÖu 0,1581 0,6 0,0949 
Összesen 1,1119 0,7814 

 
A változtatás után számított BAÉ (0,6865) nem csökkent a változtatás előtti 
értékhez (0,5662) képest, így a tervmódosítás az Étv. vonatkozó előírását 
betartja. 



 
  

  
  

 

4. melléklet a 285/2015. számú határozathoz  
A KÉSŐBBI BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÉRTÉK-SZÁMÍTÁSNÁL ALAPUL VEENDŐ BAÉ-
ÉRTÉK 
 

A településszerkezeti terv módosítása és 
felülvizsgálata esetén a mellékelt 
tervlapon kékkel jelölt területre 
(0,0816 ha), az arányosítás elve alapján 
számított BAÉ-értéket (=0,1632 pont) 
kell alapul venni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  
  

 

SZABÁLYOZÁSI TERV és 
HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
20/2015. (XII. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉVEL ELFOGADVA 





 
  

  
  

 

1. melléklet a 20/2015. (XII. 23.) önkormányzati rendelethez 
KALOCSA VÁROS SZABÁLYOZÁSI TERVE – BELTERÜLET   M=1:4000 
 
/Jelmagyarázat, B12 tervlap/ 







 
  

  
  

 

EGYBEDOLGOZOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 



 
  

  
  

 

KALOCSA VÁROS EGYBEDOLGOZOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE M=1:12 000 



 
  

  
  

 

TERVIRATOK 



 
  

  
  

 

PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYZATA 





TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSSEL ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 
PARTNERSÉG RENDJE 

 
A partnerség rendje az önkormányzati településfejlesztési és településrendezési döntések meghozatalának 
társadalmi egyeztetését és a dokumentumok nyilvánosságának biztosítását foglalja keretekbe. Tartalmazza a 
vélemények bekérésének, megválaszolásának, nyilvántartásának menetét a különböző típusú eljárások során, 
valamint az elfogadott anyagok hozzáférésének módját. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján Kalocsa város településfejlesztéssel és 
településrendezéssel összefüggő partnerségének rendje a következő. 
 
I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 

1. A város teljes lakossága. 
2. A város területén működő egyház és civil szervezetek. 
3.  A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) pontja 

alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bevonandó szervezetek. 
4. A város területéhez kapcsolódóan működő agrár, kereskedelmi, építész és mérnöki szakmai 

érdekképviseleti szervezetek és városi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági szervezetek. 
5. Az eljárásban érintett közművek üzemeltetői. 
6. Érintettség esetén a város területén működő vízgazdálkodási társulatok. 
7. Érintettség esetén az országos közutak kezelője. 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

1. A tájékoztatás és észrevételezés helye 
a) Az önkormányzat a honlapján (http:/www.kalocsa.hu) külön tárhelyet biztosít a partnerség 

keretében zajló társadalmi egyeztetéseknek. 
b) A partnerség keretében a polgármester az értelmezéshez szükséges tartalmú tájékoztatást tölt fel 

az a) pont szerinti tárhelyre az 1. számú táblázatnak megfelelően, melynek megjelenéséről 
felhívást tesz közzé az önkormányzati honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal 
hirdetőtábláján. 

c)  A b) pont szerinti tájékoztatás anyaga a Polgármesteri Hivatal (6300 Kalocsa, Szent István 
kir.u.35.)  Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályán papír alapon is hozzáférhető.  

d)  Az I. 5-7.pontokban foglalt partnereket a polgármester bevonja a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált városfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet szerinti kötelező egyeztetési 
eljárásba, ennek keretében töltenek be partnerségi szerepet. 

e)  A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a meghatározott határidőig írásos észrevételt 
tehetnek. Levelüket személyesen a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Osztályán (6300 Kalocsa, Szent István kir.u.35., 8.sz. iroda) adhatják át, postai úton a 
polgármesteri hivatal címére küldhetik meg, vagy elektronikus levélben továbbíthatják a 
megadott e-mail címre (varos@kalocsa.hu).  

 
 

1. számú táblázat 

Dokumentum Eljárás fajtája Előzetes tájékoztatás Elfogadás előtti tájékoztatás
Településfejlesztési 
koncepció 

- van van 

 Integrált 
településfejlesztési 
Stratégia 

- van van 

Településrendezési 
eszköz  

teljes van van 
egyszerűsített nincs van 
tárgyalásos nincs van 

    
 



2. Az észrevételek kezelése 
a) A beérkezett észrevételeket a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályán a 

II. 1. a) pont szerinti tárhelyre feltölti, és papír alapon tárolja az eljárás végéig. 
b) A beérkezett észrevételeket a véleményezési anyag szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban 

értékeli, az értékelés a II.1. a) pont szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a polgármesteri 
hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályán elérhető. 

c) A b) szerinti értékelés az ügy aktájában irattári archiválásra kerül. 

3. Az el nem fogadott észrevételek kezelése 
a) A 2. a) pont szerinti értékelésben szereplő el nem fogadott észrevételeket a véleményezési anyag 

szerzője a polgármesterrel egyeztetve írásban megindokolja. Az indoklás a II.1. a) pont szerinti 
tárhelyen, valamint papír alapon a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Osztályán elérhető, illetve megküldésre kerül a véleményező által megküldött módon (postai 
úton vagy elektronikusan). 

b) Az el nem fogadott észrevételek indoklása az ügy aktájában irattári archiválásra kerül. 

4. Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök nyilvánosságát 
biztosító intézkedések 
a) Az elfogadott településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök a II.1. a) pont 

szerinti tárhelyen, valamint papír alapon a polgármesteri hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési 
Osztályán a jóváhagyás kihirdetését követő 10 napon belül hozzáférhetővé válnak. 

b) Az a) pontban szereplő intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé az önkormányzati 
honlap főoldalán és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján. 

 
III. A partnerség rendjének hatályossága 

1. Területi hatály: Kalocsa város igazgatási területére készülő településfejlesztési dokumentumokra és 
településrendezési eszközökre érvényes. 

2. Időbeni hatály: 2015. február  26.-tól visszavonásig érvényes. 
 
 



 
  

  
  

 

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS 











 
  

  
  

 

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁSI SZAKASZBAN ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 















Feladó: Köröndi Máté <Mate.Korondi@katved.gov.hu> 
Elküldött: Kedd 2015.10.27 11:43 

Tárgy: RE: Kalocsa TRT módosítás 
Címzett: Józsa Gertrúd <jozsa.gertrud@kalocsa.hu>; 

Kedves Józsa Gertrúd! 
  

Telefonbeszélgetésünkre hivatkozva tájékoztatom, hogy a megküldött 
dokumentumokban vizsgáltuk a vízvédelmi és vízgazdálkodást érintő kérdéseket. A 

Kalocsa Szíve program eljárásaiban korábban részt vettünk szakhatóságként, ezért 
részünkről jelen ügyhöz nincs külön előírásunk, javaslatunk. 

 
Tisztelettel: Köröndi Máté tű. szds. 

 

 
From: Józsa Gertrúd [mailto:jozsa.gertrud@kalocsa.hu] 
Sent: Monday, October 26, 2015 11:34 AM 

To: Köröndi Máté 
Cc: szilvia.paksi@vatikft.hu 

Subject: RE: Kalocsa TRT módosítás 
  

Tisztelt Cím! 
  

Köszönöm adatszolgáltatását. Kérem tájékoztatását a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Vízvédelmi és vízgazdálkodási hatáskörében kiadott állásfoglalások kapcsán is, mivel a 
megküldött irat csak a tűzvédelem és polgári védelem hatáskörben rendelkezik. 

  
Köszönettel: 

Józsa Gertrúd 
ügyintéző 

Kalocsai Polgármesteri Hivatal 
Városüzemeltetési csoport 

78/601-304 
  

 
  

-----eredeti Üzenet----- 
Feladó: Köröndi Máté <Mate.Korondi@katved.gov.hu> 

Elküldött: Hétfő 2015.10.26 11:21 
Csatolmány: 3317-3-2015.ált Kalocsa TRT. és Hész módosítás 2015.doc 

Címzett: Józsa Gertrúd <jozsa.gertrud@kalocsa.hu>; 
Kedves Józsa Gertrúd! 

  
Telefonos beszélgetésünkre hivatkozva mellékleve megküldöm levelünket. 

  
Tisztelettel: Köröndi Máté tű. szds. 

 







Bács-Kiskun Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

 

 
H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.  

Tel:(36-76)502-014 Fax:(36-76) 481-241 e-mail: bacs.titkarsag@katved.gov.hu 

 

  Szám: 35300/3317-7/2015.ált. 

 Tárgy: Kalocsa Város településrendezési eszközeinek 

módosításhoz vélemény 

 Hiv. szám: 3280-3/2015/H. 

Ügyintéző: Köröndi Máté tű. szds. 

Telefon: 20/820-20-14 

Ügyfél neve, lakóhelye/székhelye:  

Kalocsa Város Önkormányzata 

6300 Kalocsa, Szent István kir. Út. 35. 

Dr. Bálint József 

polgármester 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Kalocsa Város településrendezési terv módosításának véleményezésével kapcsolatosan tűz-, polgári 

védelmi és iparbiztonsági szempontból az alábbi véleményt adom. 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény  

(továbbiakban: Ttv.) 5. § (5) bekezdése szerint a tűzjelzés céljára a településen mindenki által 

bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást kell üzemben tartani. A Ttv. 29. § (1) 

bekezdése alapján a településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata. 

Javaslom az oltóvízhiányos területek felmérését, és a feltárt hiányosságok ütemezett 

felszámolását. 

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet  (továbbiakban: OTSZ) 

IX. fejezete tartalmazza a tűzoltási útra, területre, oltóvízre vonatkozó előírásokat. Továbbá a 

tervezés során be kell tartani az általános tűzvédelmi szabályokra vonatkozó előírásokat és az 

országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet  

(továbbiakban: OTÉK) 52. §-ban foglalt létesítési követelményeket. 

 

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  (továbbiakban: Éphat. Rendelet) 

12. § (1) bekezdése és 6. mellékletének 7. pontja alapján, az alább felsorolt esetekben, az építmény 

kialakítására vonatkozó tűzvédelmi előírások betartatása szakkérdésekben az illetékes első fokú 

tűzvédelmi szakhatóság jár el: 

- KK, MK mértékadó kockázati osztályba tartozó építmény esetén, 

- AK mértékadó kockázati osztályba tartozó 

 lakó-és üdülőépület, 

 nevelési, oktatási, szociális rendeltetést tartalmazó épület, 

 összes építményszint nettó alapterülete az 500 m2-t meghaladó épület esetén, 

- NAK mértékadó kockázati osztályba tartozó épületek a lakó- vagy üdülőépület kivételével, 

amelynek 

 az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 500 m2 és tartalmaz olyan 

közösségi rendeltetésű helyiséget, amelynek nettó alapterülete nagyobb, mint 50 m2, 

 az összes építményszint nettó alapterülete nagyobb, mint 1000 m2, 

- Megfelelőség igazolással – vagy 2013. július 1-je után gyártott szerkezetek esetében 

teljesítménynyilatkozattal – rendelkező építményszerkezetű, tömegtartózkodás céljára nem 

szolgáló, és legfeljebb 180 napig fennálló 

 

 
 



2 
a) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, 

vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására szolgáló építmény, 

b) kiállítási vagy elsősegélyt nyújtó építmény, 

ha az az OTSZ szerinti állvány jellegű építmény és több mint 50 fő egyidejű tartózkodására 

alkalmas és nettó alapterülete 20 m2-t meghaladja. 

Továbbá az Éphat. Rendelet 6. mellékletének 8. pontja alapján, polgári védelmi követelmények 

érvényre juttatása és a katasztrófavédelmi feladatok ellátása érdekében, 

- életvédelmi rendeltetésű építmények, óvóhelyek 

esetén az építmény helye szerint illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség jár el.  

  

A tűztávolság megállapításának részletes szabályairól az OTSZ 18. §-a illetve 3. mellékletének 1-3. 

táblázata rendelkezik.  

1. táblázat: 

 A B C D D 

1 A épület mértékadó kockázati osztálya 
A és B épületek közötti tűztávolság (m), ha B épület 

mértékadó kockázati osztálya 

2  NAK AK KK MK 

3 NAK 3 5 6 7 

4 AK 5 6 7 8 

5 KK 6 7 8 9 

6 MK 7 8 9 10 

2. táblázat: 

 A B C D E 

1 A tárolási egységben tárolt anyag jellege, 

tűzveszélyességi jellemzői 

Épület és tárolási egység közötti 

tűztávolság (m),  

ha az épület mértékadó kockázati 

osztálya 

2 NAK AK KK MK 

3 

Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen 

anyagból készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, 

tárolóeszköz nélkül 

nincs követelmény (tekintettel az éghető 

csomagolás és tárolóeszköz hiányára) 

4 
Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert 

meghaladó mennyiségben 
10 10 12 14 

5 

- tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és 

ilyen anyagból készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi 

jellemzőitől függetlenül, és 

legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes osztályba 

tartozó anyag 

- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen 

anyagból készített termék, tárgy éghető anyagú csomagolással 

- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 l 

mennyiségben 

6 6 8 10 

6 kazal, szérű, rostnövénytároló 50 100 200 

3. táblázat: 

 A B 

1 A tárolási egységben tárolt anyag jellege, tűzveszélyességi jellemzői 
A tárolási egységtől 

tartandó tűztávolság (m) 

2 
Kizárólag nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból 

készített termék, tárgy; éghető anyagú csomagolás, tárolóeszköz nélkül 
nincs követelmény 

3 Csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag, 300 litert meghaladó 15 
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mennyiségben 

4 

- tűzveszélyes és nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyagok és ilyen anyagból 

készített termék, tárgy a csomagolás tűzvédelmi jellemzőitől függetlenül, és 

legfeljebb 300 liter mennyiségben robbanásveszélyes anyag 

- csak nem tűzveszélyes osztályba tartozó anyag és csak ilyen anyagból készített 

termék, tárgy éghető anyagú csomagolással 

- csak robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag legfeljebb 300 liter 

mennyiségben 

10 

5 kazal, szérű, rostnövénytároló 20 

 

A településrendezés során figyelembe kell venni a katasztrófavédelem érdekeit. 

 

Javaslom, hogy a jelenlegi belvízvédelmi tapasztalatok alapján vizsgálják felül a város 

településrendezési tervét és az esetlegesen szükséges intézkedéseket tegyék meg. 

 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  (továbbiakban: 

Étv.) 7. § (3) bekezdés a) pontja szerint a településfejlesztés és a településrendezés során a település 

teljes közigazgatási területét érintő árvíz, belvíz, valamint csapadékvíz szakszerű és ártalommentes 

elvezetését biztosítani kell, részbeni összegyűjtése és helyben tartása biztosításának az adottságok és 

a lehetőségek szerinti figyelembevételével. 

 

A belvíz által rendszeresen veszélyeztetett területeken a károk megelőzése érdekében javasolt az 

építmények, épületek létesítésének a korlátozása, műszaki követelmények előírása. Ilyenek lehetnek 

például: építhető épületek legalacsonyabb földszinti padlóvonal magasságának meghatározása a 

várható legmagasabb belvízszint figyelembevételével, lábazati beton vízzáróságának meghatározása, 

az épületek alápincézettségének megtiltása. 

 

Tájékoztatom, hogy Kalocsa Város jelenlegi katasztrófavédelmi osztálya „I”-es osztály. Az ehhez az 

osztályhoz tartozó elégséges védelmi szint követelmények az alábbi táblázatban találhatók, melyeket 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kat. 

vh. Rendelet) 2. melléklet c) pontja taglalja. 
 

 I. osztály 

Riasztás a lakosság központi riasztása és veszélyhelyzeti 

tájékoztatása feltételeinek biztosítása 

Lakosságvédelmi módszer a kockázatbecslésben megállapítottaknak 

megfelelően, elsősorban elzárkózás, indokolt 

esetben kitelepítés 

Felkészítés a) a lakosság évente történő aktív tájékoztatása,  

b) a lakosság passzív tájékoztatása nyomtatott és 

elektronikusan elérhető információs anyagok 

biztosításával, 

c) a lakosság felkészítése a riasztás módszerének 

és jelének felismerésére, valamint az annak 

megfelelő magatartási szabályokra 

Védekezés a) különleges felszerelések és kiképzett 

szakértők (önkéntes mentőszervezetek) 

bevonásának tervezése és begyakoroltatása, 

b) a kockázatbecslésnek megfelelően a polgári 

védelmi szervezetek megalakítása, 

c) a karitatív és más önkéntes, humanitárius 

feladatot ellátó szervek bevonásának tervezése 

és begyakoroltatása 

Induló katasztrófavédelmi készlet teljes induló katasztrófavédelmi készlet megléte 
 

Hatósági nyilvántartásunk szerint a település közigazgatási területén találhatóak a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló 2011. évi 
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CXXVIII. törvény (továbbiakban: Kat.) IV. fejezet hatálya alá tartózó veszélyes üzemek, ezért a 

Településrendezési Terv módosítása során ezeket szíveskedjenek figyelembe venni. Küszöbérték 

alatti üzem a KAL-OIL Kft. (szh.: 6300 Kalocsa, Martinovics u. 15., th.: 6300 Kalocsa, Belterület 

5240/2. hrsz.), Borealis L.A.T Hungary Kft. (szh.: 1071 Budapest, Peterdy u. 15., th.: 6300 Kalocsa, 

Gombolyagi út 5.) 

A településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása során vegyék figyelembe a 

szomszédos települések felső és alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek 

veszélyességi övezeteit. A SEVESO III irányelv (2012/18 EU Tanácsi Irányelv) a veszélyes 

anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek ellenőrzéséről szól, előírásait hazánkban Kat. teszi 

kötelezővé, végrehajtásáról a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni 

védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vesz. anyag Rendelet) 

rendelkezik. A Kat. IV. fejezetében, és a Vesz. anyag Rendeletben foglaltak végrehajtása és 

végrehajtatása tekintetében a hatósági jogkört a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

területi szerve gyakorolja, amely jelen esetben a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi 

Igazgatóság 

 

Jelzem, hogy a véleményezési eljárás további szakaszában is részt kívánok venni, valamint az eljárás 

további szakaszában a véleményeztetésre bocsátott dokumentációt elektronikus adathordozón 

kérnénk. 

I N D O K O L Á S  

Az Étv. 8. § (2) bekezdése valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

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

(továbbiakban: Trt. Rendelet) 30. § (1) és (2) bekezdései alapján a polgármester a készítendő 

koncepcióról előzetes tájékoztatót küld a meghatározott államigazgatási szerveknek, továbbá azt 

ismerteti a partnerségi egyeztetés szabályai szerint az eljárásban érintett résztvevőkkel. Az előzetes 

tájékoztató átvételétől számított 21 napon (főváros esetében 30 napon) belül, az abban foglalt 

önkormányzati szándékokkal és a fejlesztéssel érintett területtel kapcsolatosan az államigazgatási 

szerv ismerteti a hatáskörébe tartozó kérdésekben a településre vonatkozó jogszabályon alapuló 

követelményeit és a koncepció tartalmi követelményeivel kapcsolatos elvárásait, a települést érintő 

ágazati elhatározásokat, továbbá nyilatkozik arról, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e 

venni. Teljesíti adatszolgáltatási témakörben adatszolgáltatási kötelezettségét, és felhasználásra 

biztosítja a koncepció készítéséhez szükséges iratokat. 

 

Szakvéleményemet a benyújtott iratok, valamint a Ttv., az Étv., a Trt. Rendelet, a Kat., az OTÉK, a 

Kat. vh. Rendelet, a Vesz. anyag Rendelet, az Éphat. Rendelet, valamint az OTSZ alapján 

alakítottam ki. 

 

Hatásköröm és illetékességem a Kat. 24. § (1) bekezdésén, a Kat. vh. Rendelet 3. § (3) bekezdésén 

és az 1. melléklet a) pontján, az Étv. 8. §-án, a Trt. Rendelet 30. § (1) és (2) bekezdésein, valamint 

9. mellékletén, az Éphat. Rendelet 12. § (1) bekezdésén és 6. mellékletének 7. és 8. pontján alapul. 

 

Kecskemét, 2015. október„      ”. 

Üdvözlettel: 

Dr. Farkasinszki Lóránt tű. ezredes 

 megyei igazgató 

nevében és megbízásából: 

Gyapjas János tű. ezredes 

megyei igazgatóhelyettes 

 

Készült: 1 példányban 

Egy példány: 2 lap 

Kapja:   1. Irattár  

2. Kalocsa Város Önkormányzata ( 6300 Kalocsa, Szent István kir. Út. 35.) 

Itsz: 02-01-15-030 

Tárolási hely: \\Szerver\Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály\Szakhatósági\TelRend\  
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KÖZBENSŐ VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZBAN ÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK 













Feladó: Köröndi Máté <Mate.Korondi@katved.gov.hu> 
Elküldött: Hétfő 2015.11.30 14:20 
Címzett: Józsa Gertrúd <jozsa.gertrud@kalocsa.hu>; 
Kedves Józsa Gertrúd! 
  
Telefonos beszélgetésünkre hivatkozva e-mailen is megerősítem, hogy a 
35300/3317-10/2015.ált. ügyszámon tűz-, polgári védelmi, 
iparbiztonsági, vízügyi és vízvédelmi szempontból adtunk véleményt. 
  
Tisztelettel: Köröndi Máté tű. szds. 
 















































 
  

  
  

 

MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 



MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK – 2015. DECEMBER HÓ 
 

 

MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 

 
KALOCSA VÁROS RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE‐MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÁLLAMI FŐÉPÍTÉSZI 
HATÁSKÖRÉBEN ELJÁRÓ BÁCS‐KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL ÉSZREVÉTELEIRE 
 
Bács‐Kiskun Megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási, Törvényességi Felügyeleti Főosztály ‐ Építésügyi Osztály 

ÉSZREVÉTEL  TERVEZŐI VÁLASZ 

Előzetes  vényében  foglaltak  szerint  nem  tartja 
szükségesnek  a  környezeti  vizsgálat  lefolytatását. 
Ezt a véleményét továbbiakban is fenntartja. 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

Felhívja  a  figyelmet,  hogy  az  épített  környezet 
alakításáról és  védelméről  szóló 1997. évi  LXXVIII. 
törvény 6/A. § (3) bekezdése alapján 
„a  települési önkormányzat  (fővárosban a  fővárosi 
és a kerületi önkormányzat) az építésügyi feladatát 
a helyi  rendeletei megalkotásával és a kapcsolódó 
sajátos  jogintézményekkel,  továbbá  a  települési 
(fővárosban a fővárosi és a kerületi) vagy térségi – 
a  főépítészi  tevékenységről  szóló  kormány‐
rendeletben  foglaltak  szerinti  –  önkormányzati 
főépítész közreműködésével látja el.” 

‐  Kalocsa  Város  Önkormányzata  Marton  Tibor 
személyében  alkalmaz  –  jelen  TRE  módosítás 
kapcsán is – önkormányzati főépítészt. 

A  településszerkezeti  terv  valamint  a  helyi  építési 
szabályzat  jóváhagyandó  munkarészeivel 
kapcsolatos észrevételek: 
„Átgondolandó  az  Alkotmány  utca  12,0  m–es 
szabályozott  szélességének  a megtartása, mert  a 
tervezett  autóbusz  parkoló,  valamint  a  meglévő 
vendéglátó  egység  együttes  használata  által 
okozott  várható  forgalom,  valamint  a  fordulási 
sugarak  helyszükséglete  ezt  indokolttá  teszik. 
Javasoljuk  a  tervezett  KÖp  és  KÖu  övezet 
határvonalát  a  korábbi  szabályozás  szerinti 
övezethatárra illeszteni. 

‐  A  javaslatot  mérlegelve,  az  Önkormányzat 
fenntartja  a  telekhatáron  kijelölésre  került 
övezethatárt az alábbi indokok alapján: 
‐  A  KÖp  és  a  KÖu  övezet  egyaránt  szerkezeti 
jelentőségű  közlekedési  terület  terület‐
felhasználásba  tartozik,  így  a  szükséges  fordulási 
ívek  kialakíthatóságát  az  övezethatár  nem  gátolja 
meg. 
‐  A  buszparkoló  a  Kalocsa  Szíve  Program  kiemelt 
turisztikai  fejlesztési  beruházás  keretében  kerül 
kiépítésre.  A  pályázat,  amely  keretében  a 
megvalósítás történik, buszparkolóként nevesítette 
az  ingatlant,  melynek  megtartása  pályázati 
kötöttség. 
Az  észrevétel  kapcsán  törlésre  kerül  a  12,0 m 
jelölésű kotta az Alkotmány utcáról. 

 
Budapest, 2015. december hó 
 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező 
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 

 
KALOCSA VÁROS RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE‐MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVI 
ÉSZREVÉTELEKRE 
 

SZAKHATÓSÁG  ÉRDEMI ÉSZREVÉTEL  TERVEZŐI VÁLASZ 

03. Csongrád Megyei 
Kormányhivatal, Környezetvédelmi 
és Természetvédelmi Főosztály 
Ügyiratszám: 70852‐10‐4/2015 

„A  módosítással  kapcsolatban 
településrendezés  szintjén 
hulladékgazdálkodási,  zaj‐  és 
levegőtisztaság‐védelmi,  illetve 
természetvédelmi  szempontból 
észrevétel,  vagy  kifogás  nem 
merült  fel,  a  tervezett  módosítás 
lehetséges  környezeti  hatásait  a 
környezet‐védelmi  és  természet‐
védelmi  hatóság  a  tárgyi 
beruházáshoz  kapcsolódó 
közlekedés hatósági eljárásban már 
megvizsgálta  (közlekedési  hatósági 
engedély száma: 
BK/UO/494/2/2014).” 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

04. Kiskunsági Nemzeti Park 
Igazgatóság 
Iktatószám: 2854‐5/2015 

„Igazgatóságunk  a  település‐
rendezési  eszközök  módosításával 
kapcsolatban  táj‐  és  természet‐
védelmi  szempontból  nem  emel 
kifogást.” 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

05. 06. Bács‐Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
(területi vízvédelmi, illetve vízügyi 
hatóság) 

Az Igazgatóság e‐mailben jelezte: 
„A  Kalocsa  Szíve  program 
eljárásaiban  korábban  részt 
vettünk  szakhatóságként,  ezért 
részünkről jelen ügyhöz nincs külön 
előírásunk, javaslatunk.” 

‐ 

06a. Alsó‐Duna‐völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 
Iktatószám: 0890‐011/2015. 

Az  Igazgatóság  a  módosítás  ellen 
kifogást nem emel. 
 
Az  Igazgatóság  a  0890‐008/2015. 
iktatószámú  levelében  (előzetes 
vélemény)  foglaltakat  továbbra  is 
fenntartja. 
 
 
 
 
 
 
 
Az  Igazgatóság, mint  vagyonkezelő 
kéri néhány  szempont  figyelembe‐
vételét  a  Vajas‐csatorna  mentén 
tervezett gyalog‐  illetve kerékpárút 
megvalósításával kapcsolatban. 
 
Az  Igazgatóság  –  mint  a  Csorna‐
foktői‐csatorna  vagyonkezelője  – 
kéri az alábbiak figyelembe vételét: 

‐ Tervezői választ nem igényel. 
 
 
‐  Az  előzetes  véleményben 
foglaltak  Kalocsa  Város 
vízellátására  és  szennyvíz‐
elhelyezésére  vonatkoznak 
általános  értelemben,  amelyet 
jelen  részterületre  vonatkozó 
tervmódosítás  önmagában  nem 
tud  kezelni.  Ennek  feladatát  egy 
teljes  felülvizsgálat  képes 
átgondolni. 
 
‐ Jelen tervezési feladat nem terjed 
ki a Vajas‐csatorna területére és az 
annak  mentén  elhelyezkedő 
tervezett kerékpárútra. 
 
 
‐  A  hivatkozott  jogszabály  az 
alábbiakat tartalmazza: 
„(3) A parti sáv szélessége: 
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„A  nagyvízi  meder,  a  parti  sáv,  a 
vízjárta  és  a  fakadó  vizek  által 
veszélyeztetett  területek 
használatáról,  hasznosításáról, 
valamint  a  folyók  esetében  a 
nagyvízi  mederkezelési  terv 
készítésének  rendjére  és 
tartalmára  vonatkozó  szabályokról 
szóló  83/2014. (III. 14.)  Korm. 
rendelet  2. §‐nak  megfelelően  a 
vizek  és  a  közcélú  vízi 
létesítmények  kezelésére  jogosult 
és  köteles  személyek  a  vizek  és 
közcélú  vízilétesítmények  mentén 
az  azokkal  kapcsolatos  víz‐
gazdálkodási  szakfeladataik 
ellátására,  a  meder  meg‐
közelítésére  parti  sávot 
használhatnak, mely  a  hivatkozott 
rendelet  2.§‐ának  (3)  bekezdése 
szerint a kizárólag állami  tulajdonú 
vízfolyások,  tavak,  tározók  és 
holtágak  mentén  6  méter,  egyéb 
vizek  és  közcélú  vízilétesítmények 
esetében  3  méter.  A  csatornák 
partélétől  számított  10,0  m‐en 
belül  semmilyen,  10,0‐15,0  m 
között pedig csak ideiglenes jellegű 
létesítmény építhető.” 

a) a  Duna,  a  Tisza,  a  Dráva,  a 
Körösök  és  a  Bodrog  mindkét 
partján a partvonaltól számított 10 
méterig, 
b) az a) pontban  nem  említett 

egyéb  kizárólagos  állami  tulajdonú 
vízfolyások,  tavak,  tározók  és 
holtágak  mentén  a  partvonaltól 
számított 6 méterig, 
c) az a) és b) pontba nem  tartozó 

vizek  és  közcélú  vízilétesítmények 
partvonalától számított 3 méterig 
terjed.”  
Ugyanezen  jogszabály  2.§  (4) 
bekezdése úgy fogalmaz: 
„(4) A  tulajdonos  vagy  a  fenntartó 
kérelmére  a  vízügyi  hatóság  a  (3) 
bekezdés b) és c) pontjában 
meghatározott  szélességtől  eltérő, 
de  legfeljebb  10 méter  szélességű 
parti sávot  is megállapíthat, ha azt 
a  szakfeladatok  ellátása  feltétlenül 
indokolja.” 
Jelen  esetben  a  medervonaltól  a 
beépítésre  szánt  terület 
ingatlanhatára  több, mint  18 m‐re 
található.  A  buszparkoló  érintett 
területén  pedig  létesítmény 
elhelyezése nincs tervbe véve. 

05., 06., 07. Bács‐Kiskun Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Ügyiratszám: 
35300/3317‐10/2015. ált 

Általános  jogszabályi  előírások 
betartására hívta fel a figyelmet 

‐ A  településrendezési eszközök az 
idézett  jogszabályok  figyelembe 
vételével és betartásával készültek. 

08. Bács‐Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, Népegészségügyi 
Főosztály Közegészségügyi Osztály 
Iktatószám: 
BKR/001/02127‐6/2015. 

Az  Osztály  megállapította,  hogy  a 
tervdokumentációban  betartásra 
kerültek  az  előzetes  véleményben 
foglaltak,  ezért  a  tervmódosítást 
elfogadja,  és  a módosítások  ellen 
közegészségügyi  szempontból 
kifogást nem emel. 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

09. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala 
Iktatószám: 
UVH/UH/760/8/2015. 

A  Hivatal  településrendezési 
eszközök  módosításával 
kapcsolatban észrevételt nem tesz, 
annak elfogadását támogatja. 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

10. Nemzeti Közlekedési Hatóság 
Légügyi Hivatala 
Iktatószám/előzetes/: 
FD/RR/NSA/A/22311/2015 

Előzetes  véleményében  jelezte, 
hogy: 
‐ a módosításhoz hozzájárul, 
‐  és  az  eljárás  további  szakasziban 
nem kíván részt venni. 

‐ 

11. Közlekedési hatósági 
hatáskörben eljáró Bács‐Kiskun 
Megyei Kormányhivatal, Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály, Útügyi Osztály 
Iktatószám: BK/UO/514/8/2015. 

„A  véleményezésre  bocsátott 
tervdokumentáció  alapján  nem 
lehet egyértelműen megállapítani a 
tervezett módosítások esetében az 
érintett  közlekedési  létesítmények 
jóváhagyott  engedélyezési 
tervekkel és  fedvénytervekkel  való 

‐  A  településrendezési  eszközök 
módosítása  az Önkormányzat  által 
rendelkezésünkre  bocsátott 
terveken  alapul,  ezért  az összhang 
biztosított. 
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összhangját.  A  rendezési  terv 
módosításának  jóváhagyása  során 
kérjük ennek biztosítását. 
Amennyiben  a  fenti  feltétel 
teljesül,  abban  az  esetben  a 
tervezett módosításokkal szemben 
kifogást nem emelünk.” 

12. Forster Gyula Nemzeti 
Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ 

A  komplex  örökségvédelmi 
adatszolgáltatással  egyidejűleg  az 
alábbiakról tájékoztatott: 
„A Forster Gyula Nemzeti Örökség‐
védelmi  és  Vagyongazdálkodási 
Központ  a  tárgyi  eljárásban  nem 
közreműködik.” 

‐ 

13. Bács‐Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, Kecskeméti Járási 
Hivatal, Építésügyi és 
Örökségvédelmi Osztály 
Ügyiratszám: BK‐05D/008/1200‐
10/2015 

A  tárgyi  településrendezési  tervvel 
kapcsolatosan  tájékoztatom,  hogy 
a  módosítási  elképzelések 
közvetlen  örökségvédelmi  érdeket 
nem  érintenek,  a  megküldött 
tervezet  elfogadása  ellen  kifogást 
nem emelek.” 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

14. Bács‐Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, Földhivatali 
Főosztály 
Ügyiratszám: 
10109/10/2015. 

Előzetes véleményét megismételte:
„Belterületet  érintő  módosítások 
kapcsán,  előzetesen  a  Bács‐Kiskun 
Megyei  Kormányhivatal  Föld‐
hivatali Főosztálya általánosságban 
kifogást nem emel.” 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

15. Bács‐Kiskun Megyei 
Kormányhivatal, Földművelésügyi 
és Erdőgazdálkodási Főosztály, 
Erdőfelügyeleti és Hatósági Osztály 
Iktatószám /előzetes/: 
BKG/001/7634‐2/2015. 

A hatóság a tervezett módosítással 
kapcsolatban  kifogást  nem  emelt, 
az  eljárás  további  szakaszaiban 
nem kívánt részt venni. 

‐ 

17. Honvédelmi Minisztérium 
Hatósági Hivatal vezetője 
Nyt. szám: HHI/7475‐1/2015 

„A  6114‐1/2015/HHI  nyilvántartási 
számú  ügydarabban  leírtakat 
továbbra  is  fenntartom,  a 
véleményezésre  megküldött 
anyaggal  kapcsolatban  további 
észrevételt nem teszek.” 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

18. Bács‐Kiskun Megyei Rendőr‐
főkapitányság 
Szám/előzetes/: 
03000/9828/2015.Ált. 

A  Rendőr‐főkapitányság  a 
módosítással  kapcsolatosan 
követelményeket, elvárásokat nem 
fogalmazott  meg.  A  BKMRFK  az 
eljárás  további  szakaszaiban  nem 
kívánt részt venni. 

‐ 

19. Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei 
Kormányhivatal, Műszaki 
Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi 
Főosztály, Bányászati Osztály 
Ügyiratszám /előzetes/: 
SZBK/2374‐2/2015. 

Előzetes  véleményében  jelezte, 
hogy:  „A  Bányafelügyelet  a 
módosításokkal egyetért, javaslatot 
nem tesz, kifogást nem emel. 
A  Bányafelügyelet  a  tervvel 
kapcsolatos  további  eljárásban 
nem kíván részt venni.” 

‐ 

20. Nemzeti Média‐ és Hírközlési 
Hatóság Hivatala 
Iktatószám: 
CE/27448‐4/2015. 

A  Hatóság  a  településrendezési 
eszközök módosítása ellen kifogást 
nem emel.” 

‐ Tervezői választ nem igényel. 
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Budapest, 2015. december hó 
 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező 
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 

 
KALOCSA  VÁROS  RÉSZTERÜLETRE  SZÓLÓ  TRE‐MÓDOSÍTÁSA  TÁRGYÁBAN  ÉRKEZETT  ÖNKORMÁNYZATI 
ÉSZREVÉTELEKRE 
 

PARTNER  ÉRDEMI ÉSZREVÉTEL  TERVEZŐI VÁLASZ 

Bács‐Kiskun Megyei Főépítész 
Ikt.szám: 5701‐2/2015. 

„Kalocsa Város településrendezési 
eszközeinek részterületre szóló 
jelen módosításának elfogadását 
javaslom és támogatom.” 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

Drágszél Község Önkormányzata 
58/2015.Kt. határozata 

„Drágszél Község 
Önkormányzatának Képviselő‐
testülete Kalocsa Város 
Önkormányzata településrendezési 
eszközeinek (TSZT, HÉSZ) 
részterületre szóló módosítása 
dokumentációját megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért és azt 
változatlan tartalommal elfogadja, 
észrevételt nem kíván tenni.” 

‐ Tervezői választ nem igényel.  

Miske Község Önkormányzata 
58/2015.(XI.19.) Kt. határozata 

„Miske Község Önkormányzatának 
Képviselő‐testülete Kalocsa Város 
Önkormányzata településrendezési 
eszközeinek (TSZT, HÉSZ) 
részterületre szóló módosítása 
dokumentációját megismerte, az 
abban foglaltakkal egyetért és azt 
változatlan tartalommal elfogadja, 
észrevételt nem kíván tenni.” 

‐ Tervezői választ nem igényel.  

 
Budapest, 2015. december hó 
 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező 
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MEGBÍZÓI ÁLLÁSPONTOT TÜKRÖZŐ TERVEZŐI VÁLASZOK 

 
KALOCSA VÁROS RÉSZTERÜLETRE SZÓLÓ TRE‐MÓDOSÍTÁSA TÁRGYÁBAN ÉRKEZETT PARTNERI ÉSZREVÉTELEKRE 
 

PARTNER  ÉRDEMI ÉSZREVÉTEL  TERVEZŐI VÁLASZ 

Kiskunsági Víziközmű‐Szolgáltató 
Kft. 
Ikt.szám: 6142‐2/2015. 

A vízmű éves lekötött vízigénye 
2.250.000 m3/év. 
A változtatáshoz hozzájárulunk. 

‐ Tervezői választ nem igényel. 

Telekom 
e‐mail: laczko.istvan@telekom.hu 

A fejlesztésre szánt területen 
alépítmény, földkábel és 
légvezetékes hálózatunk is 
található. 

‐ A településrendezési eszköz a 
közműhálózatokat tartalmazza.  

Magyar Telekom Nyrt.  
Ikt.sz.: 13000‐00471/2015 

„A Kalocsa Szíve programmal 
kapcsolatban az Önkormányzat 
már korábban megrendelte a 
Telekomtól a terület távközlési 
hálózatának átépítési tervét. A terv 
elkészült, melyet leszállítottunk az 
Önkormányzat számára. 
Álláspontunk szerint a Város HÉSZ 
módosítása nem igényel további 
észrevételt a Telekom részéről.” 

‐ Tervezői választ nem igényel.  

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 
Ikt.szám: 3006267820150 

Fontosnak és szükségesnek tartja a 
Villamos mű biztonsági övezetéről 
szóló 2/2013. NGM rendelet. a 
hatályos MSZ 151‐es, valamint a 
hatályos MSZ 7487‐es 
szabványsorozat előírásainak 
figyelembevételét. Felhívja a 
figyelmet, hogy a terület 
villamosítása áramszolgáltatói 
hozzájárulásokból, megrendelésre 
valósítható meg. Tudatja, hogy a 
hálózat kiváltása Társaságuktól 
rendelhető meg. Kéri továbbá a 
részletes rendezési terv 
készítésekor a villamos fejezet 
tervezője további egyeztetés 
céljából keresse meg a Társaságot. 

‐ A településrendezési eszközök a 
jogszabályok betartásával 
készültek.  
Mind a szabványsorozatok 
előírásai, mind a további 
egyeztetések a tervek 
engedélyezési, kivitelezési fázisára 
vonatkozó megállapítások.  

 
Budapest, 2015. december hó 
 
 
 
……………………………. 
Paksi Szilvia 
vezető településtervező 
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