
Ügyiratszám: VE/32/04782-2/2022 Tárgy: Településterv módosítása
Ügyintéző:
Szerv. egység:

Benkő Csilla
Erdészeti Osztály

Hiv. szám:
Melléklet:

5/30-13/2022
-

Telefon: 88/576-000

Keszthely Város Önkormányzata
Manninger Jenő
polgármester

8360 Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

A hivatkozott  ügyszámú,  a  településterv  módosításával kapcsolatos  megkeresésnek
eleget  téve,  a  településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának  rendjéről,
valamint egyes településrendezési  sajátos jogintézményekről  szóló 419/2021. (VII.  15.)
Korm.  rendelet  (a  továbbiakban:  Korm.  rend.)  64.  §-ában foglaltaknak megfelelően az
alábbi, erdészeti vonatkozású tájékoztatást adom.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával érintett Keszthely 3817/8, 3817/2,
3817/7,  3817/4,  3817/5,3817/6,297/1,  3828,  3823,  3829/2,  3831/5  és  3831/3  hrsz.-ú
földrészleteken  az  Országos  Erdőállomány  Adattárban (a  továbbiakban:  Adattár)
nyilvántartott  erdő nem található,  valamint  ezen  földrészletek  a  jelenleg  hatályos
településrendezési eszközök szerint nincsenek erdőövezeti területbe sorolva.

A  körforgalommal  kapcsolatos  módosítással  érintett  területek  között  található  olyan
földrészlet, amely  az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12.§ (1) és a 4.§-ban foglaltak alapján, és mivel
az aktuális ortofotók szerint fát, illetve faállományt tartalmaz – az Evt. vonatkozásában –
fásításnak minősül.

Tájékoztatom, hogy a későbbi  beruházások során az Evt.  vonatkozásában fásításnak
minősülő földrészletet,  illetve  annak  alrészletét  érintő,  esetlegesen  szükségessé  váló
fakitermelést – az Evt. 12. § (3) bekezdése alapján – a tervezett kitermelés kezdete előtt
legkésőbb 21 nappal be kell jelenteni a területileg illetékes erdészeti hatóságnak.

A bejelentés módját,  és annak adattartalmát  az Evt.  végrehajtásáról  szóló 61/2017.
(XII. 21.) FM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 44. § (1) és (2) bekezdései tartalmazzák.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Agrárügyi Főosztály
8200 Veszprém, Szent Margit park 2., levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf. 1122

telefon: 88/576-000, e-mail: veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu
KRID azonosító: 212502319

mailto:veszprem.erdeszet@veszprem.gov.hu


A megküldött dokumentáció alapján megállapításra került, hogy a tervezett módosítás, és
az általa lehetővé váló beruházások a környék erdőit és azok élővilágát, továbbá az Evt.
hatálya  alá  eső  egyéb  erdészeti  létesítményeket  és  objektumokat  nem,  vagy  csak
minimálisan terhelik  környezetileg  negatív  következményekkel,  így  nem  tartom
szükségesnek környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.

Az  Önkormányzat  az  előzetes  tájékoztatást,  a  véleményezést,  és  a  kapcsolódó,  a
rendelkezésünkre  álló  legfrissebb  adatállományból  előállított  adatszolgáltatást  a  Korm.
rend. 60. § (3) és a 66. § (2)  b) pontja alapján adta ki, illetve kérte.

Veszprém, az elektronikus aláírás időbélyegzője szerint

     Tisztelettel:

Takács Szabolcs
főispán

nevében és megbízásából

Kiss Zsolt
osztályvezető

Kapják:
1. Keszthely Város Önkormányzata (639111765) – hivatali kapun keresztül
2. Irattár



____________________________________________________________________________________________
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 54. ✉: Zalaegerszeg, Pf.: 109

Telefon: +36 (92) 549-562 Fax: +36 (92) 549-565
E-mail: zala.titkarsag@katved.gov.hu Hivatali Kapu azonosító: 200433975

ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Keszthely Város településrendezési
eszközeinek módosítása – 
várható környezeti hatás jelentőségének
eldöntése

Hiv.szám: 5/30-13/2022
Ügyintézőjük: Födelmesi Tamás
Ügyintéző: Ódor Szilvia tű. százados
Telefon: 92/549-396

Manninger Jenő polgármester
Keszthely Város Önkormányzata

8360 Keszthely
Fő tér 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom,  hogy  Keszthely  Város  településrendezési  eszközei  módosításával

kapcsolatos  tájékoztatót  a  katasztrófavédelemről  és  a  hozzá  kapcsolódó  egyes  törvények

módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  törvény)  24.  §  (1)

bekezdésében  foglaltak  és  a  településtervek  tartalmáról,  elkészítésének  és  elfogadásának

rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.

15.) Korm.rendelet alapján megvizsgáltam. 

A  változások  eredményeként  a  Zala  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság

hatáskörébe tartozó szakterületi témakört (súlyos ipari balesetek megelőzése) érintően jelentős

környezeti hatás nem várható, így az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

szóló  2/2005.  (I.11.)  Korm.  rendelet  szerinti  környezeti  vizsgálat  készítését  nem  tartom

szükségesnek.

Kelt: Zalaegerszeg, elektronikus bélyegző szerint

Tisztelettel:
Takács Ottó Alajos tű. ezredes

igazgató

Terjedelem: 1 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapják: címzett (E-TÉR rendszer)



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

37000/1592-1/2022.ált. 





 
ZALA MEGYEI 

KORMÁNYHIVATAL 
 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY 
8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24. Pf. 41.  

Telefon: (36 92) 549 180, Fax: (36 92) 318 443, E-mail: nepegeszsegugy.foosztaly@zala.gov.hu;, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala 

 

 
Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

ZA/NEF/1128-2/2022. 

Kassai Rózsa 

06-92-549-181 

Tárgy: 

 

Hiv. szám: 

Keszthely Város településrendezési 

eszközeinek módosítása 

5/30-13/2022. 

  Melléklet: - 

    

 

 

 

 

Keszthely Város Önkormányzata 

Manninger Jenő  Polgármester Úr részére 

 

Keszthely 

Fő tér 1. 

 

8360 

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Keszthely Város településrendezési eszközeinek módosítása ügyében érkezett fenti számú 

megkeresésével kapcsolatosan az alábbi szakvéleményt adom: 

 

A Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályához benyújtott, részletes indokolással 

alátámasztott dokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy Keszthely Város  Helyi Építési 

Szabályzatának, Szerkezeti Tervének módosításával közegészségügyi szempontból nem várható 

olyan jelentős környezeti hatás, ami olyan környezeti változásokat idézhetne elő, melyek az emberi 

egészségre és környezetre kockázatot jelentenének. 

 

Erre tekintettel – figyelemmel az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 

(I.11.) Kormányrendelet 1. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint 1. § (3) bekezdés a)-b) pontjában 

foglaltakra – környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálat lefolytatása közegészségügyi 

szempontból nem indokolt. 
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Szakvéleményem az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (2) bekezdése, a Rendelet 3. számú melléklet II. 

pont II.1. alpont c) pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. 

törvény 1. § (1) bekezdése és 2. § (1) bekezdés d) pontja, a fővárosi és megyei kormányhivatal, 

valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az 

egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Kormányrendelet 2. § (1) 

bekezdése b) pontja szerinti hatáskörben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 

CL. törvény 16. § (1) bekezdés a) pontja, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint 

a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV.23.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése 

szerint meghatározott illetékességi ok alapján került kiadásra. 

 

Zalaegerszeg, elektronikus aláírás időbélyegzője szerint 

 

Dr. Sifter Rózsa főispán nevében és megbízásából: 

 

 

                                                                                                       Tisztelettel: 

 

 

 

Dr. Károlyi Sylvia 

főosztályvezető 

megyei tisztifőorvos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erről értesül: 

1. Keszthely Város Önkormányzata elektronikus úton - KVO, KRID szám: 639111765 

2. Irattár 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H I T E L E S Í T É S I  Z Á R A D É K 

 

 

 

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező. 

 

 

 

 

 

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfelelőséghez szükséges 

záradékolás megjelenítését szolgálja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zala Megyei Kormányhivatal 











 

 
Közegészségügyi Osztály 1. 

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   
Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

Manninger Jenő polgármester 

részére 

 

Keszthely Város Önkormányzata 

 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/5545-2/2022. 

Ügyintéző: Debreczeni András 

Telefonszám: +36-1-4653866 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  Véleményezés, természetes 

gyógytényező érintettsége 

szempontjából. 

Hivatkozási szám: 5/30-13/2022. 

  

 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Keszthely város településrendezési eszközeinek a Bécsi kapu út – Hévízi út környezetében lévő 

területekre, a Balatonparti sport- és szabadidőközpontra, valamint a Balatonpart városfejlesztési komplex 

program keretében megvalósuló fejlesztésekre vonatkozó módosításához kapcsolódó környezeti 

vizsgálat tárgyában, hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a népegészségügyi 

feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi 

tájékoztatást adja. 

 

A településen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben a BFKH 

véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

 

Érintettség esetén a BFKH, mint a környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2/2005. Korm. 

rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg. 

 

BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  

 

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958).  
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Közegészségügyi Osztály 1. 
1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203  – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853   

Hivatali kapu KRID azonosító: 427094958 
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu - Honlap: www.kormanyhivatal.hu 

 

 

A BFKH kéri fentiek szíves tudomásulvételét. 

 

 

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint 

 

Üdvözlettel: 

dr. Sára Botond 

főispán megbízásából 

 

                   dr. Somogyi Rozália 

                                                                                                                     osztályvezető  

                                                                                                                         

Melléklet: – 

 

 

Kapják: 

1. Címzett – Hivatali kapu  

2. Irattár 

 




