
   

 

 

 

MÓR VÁROS  

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZ EGYEZETÉSI ELJÁRÁS ÖSSZEGZÉSE 

 

 

Készítette:  

Mór Városi Önkormányzat megbízásából az Ex Ante Kft. és az Értékterv Kft. 

2017. november   



Az előzetes megkeresés összegzése 
Államigazgatási szerv Iktatási szám Észrevétel, megjegyzés  

Fejér Megyei Kormányhivatala 

- Állami főépítészi hatáskörében  
- Környezetvédelem, természetvédelmi 

hatáskörében 
- népegészségügyi hatáskörében 
- örökségvédelmi hatáskörében 
- ingatlanügyi hatáskörben 

FE/09/00249-8/2017 Általános jogszabályi tájékoztatás és 
hatáskörükbe tartozó adatszolgáltatás 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2582/1/2017. Érintett természetvédelmi oltalom alatt 
álló területekről tájékoztatás 

Országos Vízügyi 

Főigazgatóság 

A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 

Fejér Megyei Szakaszmérnöksége 

FM-0115/0002/2017 Szakterületéhez tartozó jogszabályokról 
tájékozató 

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Nemzeti Közlekedési Hatóság  

Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal 

Út- és Hídügyi Főosztály 

Engedélyezési és Forgalomszabályozási Osztály 

UVH/UH/756/7/2016 Észrevételt nem tesz 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

vasúti pályahálózatot érintően 

A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Légiforgalmi és repülőtéri hatósági főosztály 

RLH/27671-1/2017-
NFM 

Észrevételt nem tesz. 

Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-
biztonsági, Földhivatali, Növény- és Talajvédelmi, 
Erdészeti Főosztály Földművelésügyi és 
Erdészeti Osztály 

A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály 1711/3492-1/2017 Jelzi, hogy a 0176/9, 0176/10 hrsz-ú 
ingatlanok honvédelmi rendeltetésűek. 

Fejér Megyei Rendőr-Főkapitányság A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Veszprém Megyei Kormányhivatal  

Hatósági Főosztály 

bányafelügyeleti hatáskörében 

VE-V/001/708-2/2017 Tájékoztatás Mór város közigazgatási 
területét érintő bányákról  

Nemzeti Média - és Hírközlési Hatóság A megkeresésre nem érkezett válasz. 

 

Érintett önkormányzat Iktatási szám Megjegyzés 

Nagyveleg 277-1/2017/N Észrevételt nem tesz. A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni.   

Csákberény CSB/557-2/2017. Észrevételt nem tesz. A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni.   

Bodajk 267-3/2017. Észrevételt nem tesz. A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni.   

Bakonysárkány  1039-2/2017/B. Észrevételt nem tesz. A véleményezési eljárás további 
szakaszában nem kíván részt venni.   

Aka A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Császár A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Pusztavám A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Csókakő A megkeresésre nem érkezett válasz. 



A véleményezési eljárás összegzése 
Intézmény Iktatási 

szám 
Véleményezési szakasz 
Vélemény 

Intézkedést 
igényel 

Intézkedés és indoklás 

Fejér Megyei 
Kormányhivatala 
Állami főépítészi 
hatáskörében  

FE/09/00249-
10/2017 

Tartalmával egyetért, észrevételt 
nem tesz.  

Nem n.r. 

Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság 

2582/3/2017. A véleményezésben nem vesz 
rész, észrevételt nem tesz.  

Nem n.r. 

Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 

A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Közép-dunántúli Vízügyi 
Igazgatóság 
Fejér Megyei 
Szakaszmérnöksége 

FM-0115-
10/2017 

MV: Vízrendezési szempontból 
felhívja a figyelmet a 1.17.2. 
fejezet pontatlanságaira 

Igen A MV javításra került az 
észrevétel alapján 

  TFK: Mór Város Önkormányzata 
nyolc településsel konzorciumban 
minta-projectet kíván 
megvalósítani „Belterületi 
csapadékvíz elvezetés és 
csapadékvíz gazdálkodási 
lehetőségek a Gaja-patak 
vízgyűjtő területén" -címmel. 
Igazgatóságunk 2016. áprilisban 
az önkormányzatok részére 
Projekt Előkészítő Tanulmányt 
készített, amelyhez Mór Város 
Önkormányzat megadta a város 
területét érintő fejlesztési 
elképzeléseit. 
A Projekt Előkészítő 
Tanulmányban foglaltakat a 
Településfejlesztési Koncepcióban 
javasoljuk figyelembe venni. 

Nem  A TFK az 
Energiahatékony és 
környezet-, klímatudatos 
város részcélban említi 
a csapadékcsatorna 
hálózat fejlesztésének 
és bővítésének 
szükségességét. Ennél 
részletesebben az ITS 
célja tartalmazni a 
konkrét fejlesztést és 
intézkedést.  

  MV: Vízvédelmi- és 
vízgazdálkodási szempontból 
felhívja a figyelmet, hogy a felszín 
alatti vizek védelmi besorolása 
szempontjából pontosítás, az 
ivóvíz ellátás és 
szennyvízelvezetés szempontjából 
kiegészítés szükséges 

Igen Az MV az alábbiak 
szerint javításra, 
kiegészítésre került:  
- 1.17.2., 1.18.3.3., 2.5., 
3.1.2.4. fejezetek a 
felszín alatti vizek 
védelmi besorolása 
alapján 

-  1.16.1.1. fejezet az 
ivóvízellátás helyzete 
alapján 

-  1.16.1.2. 
szennyvízelvezetés 
helyzete alapján  

  TFK: Javasolja, hogy a 
külterületekkel is kell foglalkozni 
ivóvízellátás és 
szennyvízelhelyezés 
szempontjából is 

Részben 
igen 

Ivóvízellátás 
szempontjából a 
koncepció időtávjában 
nincs tervezett 
fejlesztési cél.  
A szennyvízelvezetés 
és -kezelés 
szempontjából az 



Energiahatékony és 
környezet-, klímatudatos 
város részcél 
kiegészítésre került 

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 
vasúti pályahálózatot 
érintően 

VHF/75679-
97/2017-
NFM 

Kifogást nem emel Nem n.r. 

Pest Megyei 
Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-
biztonsági, Földhivatali, 
Növény- és 
Talajvédelmi, Erdészeti 
Főosztály 
Földművelésügyi és 
Erdészeti Osztály 

A megkeresésre nem érkezett válasz. 

Honvédelmi 
Minisztérium Hatósági 
Főosztály 

1711/9788-
1/2017 

Észrevételt nem tesz Nem n.r. 

Fejér Megyei Rendőr-
Főkapitányság 

07000/7405-
9/2016. ált. 

Észrevételt nem tesz, kifogást 
nem emel 

Nem n.r. 

Veszprém Megyei 
Kormányhivatal  
Hatósági Főosztály 
bányafelügyeleti 
hatáskörében 

VE-
V/001/2115-
2/2017 

MV: Az alábányászott területekre 
vonatkozóan pontatlan az 1.18.1 
fejezet 

Igen A Megalapozó vizsgálat 
vonatkozó fejezete 
javításra került. 

Nemzeti Média - és 
Hírközlési Hatóság 

CS/32978-
2/2017. 

Észrevételt nem tesz, kifogást 
nem emel 

Nem n.r. 

MV: Megalapozó vizsgálat 
TFK: Településfejlesztési koncepció 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MELLÉKLETEK 

 
   



Az előzetes megkeresésre beérkezett levelek 
   



















































A véleményezés során beérkezett levelek 
 

 



















 

Cím: 8000 Székesfehérvár Deák Ferenc u. 2. Pf.:63.  
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e-mail: rendig.fejermrfk@fejer.police.hu 
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FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 

 

 

 

Ügyszám: 07000/7405/2016. ált. Tárgy: Mór Város Településfejlesztési Koncepció 

elkészítéséhez vélemény 

 Hiv.sz.: 1/1693-17/2017. 

 Ea: Kerkuska László r. őrnagy 

 Tel.: (22) 541-600 / 2552 

 E-mail: kerkuskal@fejer.police.hu  

 

Mór Városi Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési- és Üzemeltetési Iroda 

Mór, 

Szent István tér 6. 

8060 

 

 

 

Tisztelt Cím! 

 

Mór Város Polgármesterének megkeresésére, a város új Településfejlesztési Koncepció elkészítése 

ügyében a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2.) 

részéről az alábbi véleményt adom. 

 

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött új Településfejlesztési Koncepció 

elkészítéséről. A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: kormányrendelet) 30.§-ban foglaltaknak 

megfelelően az alábbi nyilatkozatot teszem.  
 
A korábban 07000/7405-3/2016. ált. számon tett nyilatkozatomat fenntartom. 
 

A Településfejlesztési Koncepció és településrendezési eszközök elkészítése összefüggésben 

kifogást nem emelünk, észrevételünk nincs. Az eljárás további szakaszában nem kívánunk részt 

venni. A későbbiek során esetlegesen megküldésre kerülő dokumentációkat elektronikus formában 

kérjük elküldeni. 

 

Alkalmazott jogszabályok: 

- a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény, 

- a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, 

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

rendelet, 

- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 

törvény,  

- az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 
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93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, 

- az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) 

KM rendelet, 

- a közúti jelzőtáblák méreteiről és műszaki követelményeiről szóló 4/2001. (I. 31.) KöViM 

rendelet, 

- a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 

szóló 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet, 

- az útburkolati jelek tervezési és létesítési előírásairól szóló 11/2001. (III. 13.) KöViM 

rendelet, 

- Az egyes tervek és programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet, 

- a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. 

(XII. 13.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés e) pontja, 

- a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) IRM 

rendelet 1. §-a. 

 

Székesfehérvár, 2017. november 6. 

 

 Dr. Varga Péter r. dandártábornok 

 rendőrségi főtanácsos 

 megyei rendőrfőkapitány 

 nevében és megbízásából 

 

 

 

 Kaposvári Károly r. alezredes 

 rendőrségi tanácsos 

 osztályvezető 

 

 

Véleményt kapják: 

 

1. Mór Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8060 Mór, Szent István tér 6. 

2. Irattár 








