
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. TERVIRATOK, FÜGGELÉKEK 



 
 

 R e g ö l y  K ö z s é g  Ö n k o r m á n y z a t  
K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e  

7 1 9 3  R E G Ö L Y ,  R á k ó c z i  u .  2 .  
: 74/402-606 

 

KIVONAT 

 

Regöly Község Önkormányzati Képviselő-testület 2018. november 26. napján 
megtartottülésének jegyzőkönyvéből: 
 
A képviselők ezt követően 4 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozzák: 

Regöly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
70/2018. (XI. 26.) számú határozata 

Döntés településrendezési eszközök felülvizsgálatáról 

Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CLXXXIX. 
tv. 13. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott jogkörében eljárva az 1997. évi 
LXXVIII. tv. 6. § (1) bekezdés és a 314/2012. (XI. 8.) Kormány rendeletben 
foglaltak alapján a településfejlesztési és településrendezési eszközök 
felülvizsgálata eljárást megindítja, a településfejlesztési koncepciót, az integrált 
településfejlesztési stratégiát, a településszerkezeti tervet, a helyi építési 
szabályzatot és a hozzá kapcsolódó szabályozási tervet felülvizsgálja és szükség 
szerint módosítja azokat. 

1. Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kérelmezze a földmérési és térinformatikai 
államigazgatási szervnél az Étv. 13/A. §-a, az ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 72. § (6) bekezdése, valamint a föld-mérési és 
térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 6. § (20) 
bekezdése alapján, a 13. melléklet szerinti adatbázisok és adatok 
szolgáltatását.  

2. Regöly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a felülvizsgálati eljárás lefolytatásához, a szükséges 
dokumentumok elkészítéséhez kérjen be árajánlatokat arra jogosult 
tervezőktől. 

Határidő: 2019. december 31. 
Felelős: polgármester 

 
kmft. 

 
 

 Kelemen Csaba sk. Kis-Fehér Katalin sk. 
 polgármester jegyző 

 
A kivonat hiteléül: 

Regöly, 2019. június17. 
  Kis-Fehér Katalin 
  jegyző 
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7193 Regöly, Rákóczi u. 2.
Tel: +36 30 2478768; e-mail: zsolt.witzl@gmail.com

Kelemen Csaba polgármester 
Regöly Község Önkormányzata
7193 Regöly, Rákóczi u. 2.

Tárgy: településfejlesztési koncepció, megalapozó vizsgálat tartalmi 

követelményeinek meghatározása

Tisztelt Polgármester Úr!

Regöly  Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  70/2018.  (XI.  26.)  számú
határozatával  döntött  településfejlesztési  koncepciójának  és  településrendezési  eszközeinek
teljes felülvizsgálatáról.

A településfejlesztési  koncepcióról,  az  integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése értelmében a kormányrendelet 1.
és  2.  mellékleteiben  meghatározott  tartalmi  elemek  összevonhatók,  átcsoportosíthatók,
indokolt  esetben  egyes  elemei  elhagyhatók.  A  tartalmi  elemek  részletezettségét  az
önkormányzati főépítész írásban határozza meg.

A Korm.  rendelet  1.  melléklete  határozza  meg  a  megalapozó  vizsgálat  tartalmi
követelményeit.  Regöly  esetében  a  dokumentáció  készítőjének  az  alábbi  fejezetek
kidolgozását nem szükséges elkészítenie:

1.7.2. Térbeli-társadalmi rétegződés, konfliktusok, érdekviszonyok

1.9.5. Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)

1.10.1. Költségvetés, vagyongazdálkodás, gazdasági program

1.10.4. Foglalkoztatáspolitika

1.10.5. Lakás- és helyiséggazdálkodás

1.10.7. Energiagazdálkodás

1.11. (részben) Okos város települési szolgáltatások

1.14.1.2. az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján termőföld esetén a művelési ágak és a
minőségi osztályok

1.14.4. Az épületállomány és a környezet geodéziai felmérése

1.14.6.4. világörökségi és világörökségi várományos terület

1.14.6.6.  műemlékvédelem  sajátos  tárgyai:  történeti  kert,  temető  és  temetkezési
emlékhely

1.14.6.8. nemzeti emlékhely
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7193 Regöly, Rákóczi u. 2.
Tel: +36 30 2478768; e-mail: zsolt.witzl@gmail.com

1.16.2.3. az önkormányzati intézmények energiahatékonysági értékelése

1.18.1.1. alábányászott területek, barlangok és pincék területei

1.18.1.3. földrengés által veszélyeztetett területek

1.18.2.1. árvízveszélyes területek

1.18.3.3. tevékenységből adódó korlátozások

1.20. Városi klíma

Az  áttekinthetőség  érdekében  a  3.1.2.  fejezetet  (A  település  és  környezetének
fejlesztését  befolyásoló  külső  és  belső  tényezők  összefoglaló  értékelése)  javasolt  SWOT
analízissel bemutatni.

A Korm. rendelet 2. melléklete határozza meg a településfejlesztési koncepció tartalmi
követelményeit.  Tekintettel  arra,  hogy  integrált  településfejlesztési  stratégia  nem  készül,
szükséges a 4. fejezet (A megvalósítás eszközei és azok nyomonkövetése) elkészítése is.

Az EljR. 3. melléklete határozza meg az Alátámasztó javaslatok tartalmi követelményeit.
Regöly esetében az alábbi fejezetek kidolgozását nem tartom szükségesnek:

5. Környezeti hatások és feltételek
(tekintettel arra, hogy ezt a Környezeti értékelés tartalmazza)

6. Hatályos településszerkezeti tervvel való összhang bemutatása
(tekintettel arra, hogy ezt „A környezetalakítás terve” munkarész is tartalmazza)

8. Beépítési terv
(Tekintve, hogy a településnek nincs olyan fejlesztéssel érintett része, ahová külön 
beépítési
terv megelőlegezése indokolt lenne)

Kelt: Regölyben, 2020. január 27.

 

Witzl Zsolt
Regöly Közös Önkormányzati Hivatal

területi főépítész
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Nyt. szám: 1888-2/2020/h sz. példány
Hiv. szám: REG/53-3/2020

Kelemen Csaba
Regöly Község Polgármestere részére

Regöly

Tárgy: Előzetes tájékoztatás és adatszolgáltatás településfejlesztési 
koncepció és településrendezési eszközök készítéséhez

Tisztelt Polgármester Úr!

A REG/53-3/2020 ügyiratszámú megkeresésére Regöly Község településfejlesztési 
koncepciójának és településrendezési eszközeinek készítése tárgyában az alábbiakról 
tájékoztatom:

1. Az adott területre vonatkozólag különös követelményeket, a településfejlesztési 
koncepció vagy a településrendezési eszközök tartalmi követelményeivel kapcsolatos 
különös elvárásokat és az adott területet érintő ágazati elhatározást nem fogalmazok meg.

2. A rendezési feladat ellátásához szükséges adatot nem tartok indokoltnak szolgáltatni.
3. Regöly Község az állami célú légiközlekedés tekintetében légiközlekedéssel közvetlenül 

nem érintett, tekintettel arra, hogy az adott terület az állami repülések céljára szolgáló 
repülőterek (beleértve a közös felhasználású repülőtereket is) vagy az állami célú repülés 
biztonságát szolgáló földi berendezések biztonsági övezetén kívül van, és hogy az adott 
terület az állami repülések céljára szolgáló repülőterek telekhatárától mért 15 kilométernél 
nagyobb távolságban van. 
Az érintett terület ugyanakkor az állami célú légiközlekedés tekintetében 
légiközlekedéssel közvetve érintett, tekintettel arra, hogy egyes – így különösen a 
beépítésre szánt területen a 100 méternél, beépítésre nem szánt területen az 50 méternél 
magasabb – építmények az állami célú légiközlekedés biztonságát veszélyeztethetik. Az 
ilyen építmények állami célú légiközlekedésre gyakorolt hatását a katonai légügyi hatóság 
az építmények építésügyi hatósági eljárásaiban, jogszabályban meghatározott 
szakhatóságként vizsgálja.

4. Az eljárás további szakaszaiban nem kívánok részt venni.

Tájékoztatom Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásomat és adatszolgáltatásomat a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 30. § (3) bekezdésére, 37. § 
(4) bekezdésére és 9. melléklete táblázata 14. sorának b) pontjára figyelemmel, a katonai légügyi 
hatóság kijelöléséről szóló 392/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. §-ban kijelölt illetékességi 
területemen eljárva adtam meg.
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Tájékoztatom tisztelt Polgármester urat, hogy előzetes tájékoztatásom és 
adatszolgáltatásom nem minősül a Kormányrendelet 9. melléklete táblázatának 20. sorában 
meghatározott honvédelemért felelős miniszter, mint államigazgatási szerv előzetes 
tájékoztatásának vagy adatszolgáltatásának.

Budapest, időbélyeg szerint.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
honvédelmi miniszter

nevében és megbízásából:

Lázár Béla ezredes
Repülésfelügyeleti Osztály

osztályvezető (főov. h.)

Készült: 2 példányban
Egy példány: 1 lap
Ügyintéző (tel.): Csáder Zsuzsanna hadnagy (Tel.: +36 1 474 1218; E-mail: zsuzsanna.csader@hm.gov.hu)
Kapják: 1. sz. pld.: Regöly Község Önkormányzata (Hivatali Kapun továbbítva)

2. sz. pld.: Irattár
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Regöly Község Polgármestere 

 

Kelemen Csaba 

polgármester 

 

7193 Regöly 

Rákóczi u. 2. 

Iktatószám: BA-04/ERD/01708-3/2020. 

Tárgy: előzetes tájékoztatás Regöly Község 

Településrendezési Eszközeinek készítéséről – 

környezeti értékelés véleményezése, 

adatszolgáltatás 

Melléklet: Rendeltetés emf fájl, Shape 

formátumú térképállomány 

  

Tisztelt Címzett! 

 

Az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal (a 

továbbiakban: Pécsi Járási Hivatal) Regöly Község Településrendezési Eszközeinek 

készítésével kapcsolatban megküldött előzetes tájékoztatás alapján szakmai véleményt 

nem tud adni. A szakmai véleményezéshez szükséges a teljes dokumentáció áttekintése, 

amely még nem áll rendelkezésre.  

 

A Pécsi Járási Hivatal az EljR. 37. § (4) bekezdés b) pontjának megfelelően az alábbi 

adatszolgáltatást nyújtja: 

-   Hatóságom az eljárás további szakaszában részt kíván venni.  

- A település közigazgatási területén az Országos Erdőállomány Adattár 1364,68 ha 

erdővel borított, és 106,25 ha nem erdővel fedett, de az erdőtervben szereplő ún. egyéb 

részletként megjelölt területet (nyiladék és vezeték védősávja, ha 6 m-nél szélesebb; erdei 

tisztás; cserjés; erdészeti létesítményhez tartozó terület) tart nyilván. 
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- Az erdőterületek elsődleges rendeltetés szerinti megoszlása a következő:  

 védelmi: 385,53 ha (344,01 ha talajvédelmi, 1,81 ha 

műtárgyvédelmi, 39,71 ha természetvédelmi erdő) 

 gazdasági: 979,15 ha (156,29 ha faanyagtermelő erdő, 822,86 ha 

vadaskert) 

 közjóléti: - 

 

Az erdőterületek elsődleges rendeltetéseit ábrázoló térképeket (emf-export + digitális 

térkép shape) külön fájlokként csatoltam.  

Tájékoztatom, hogy a településrendezési tervek módosítása során erdőterületet érintően 

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

(a továbbiakban: Evt.) és a végrehajtására kiadott 61/2017. (XII. 21.) FM rendelet 

előírásaira legyen figyelemmel. Így különösen az Evt. erdőtörvény hatályát szabályozó 4. 

§, az erdő rendeltetését szabályozó 22-28/D.§, és az erdő igénybevételét szabályozó 77-

83/A. §-ainak előírásaira. 

Felhívom szíves figyelmét, hogy jelen adatok csak az adatkérésben megjelölt munkához 

használhatók fel, továbbadásuk nem engedélyezett! 

A Pécsi Járási Hivatal hatáskörét és illetékességét a földművelésügyi hatósági és 

igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Kormányrendelet 11. § (1) bekezdés és 2. számú melléklete állapítja meg. 

 

Ügyintéző: Ulrich Éva (+36 72/795-035) 

 

Pécs, 2020. február 18. 

 

A járási hivatalvezető helyett eljáró 

dr. Csiki László hivatalvezető-helyettes 

nevében és megbízásából: 

 

 
Ulrich Éva                                               

ügyintéző 

Kapják: 

1. Címzett – HK 

2. Irattár 
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REGÖLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
7193 Regöly, Rákóczi u. 2. 

 Önöknél:

             Ikt.sz.: REG/53-3/2020.

Ü.i.: Witzl Zsolt

 

A Baranya Megyei Kormányhivatal (továbbiakban: Bányafelügyelet)  a településfejlesztési koncepcióról, az

integrált  településfejlesztési  stratégiáról  és  a  településrendezési  eszközökről,  valamint  egyes

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (Rendelet) 37.§ (4)

bekezdésére  hivatkozva  Regöly  község  új  településfejlesztési  koncepciójához  és  új  településrendezési

eszközeinek készítéséhez az alábbi tájékoztatást és adatszolgáltatást adja:

1. A Bányafelügyelet nyilvántartásai szerint Regöly község igazgatási területén napjainkban nincs érvényes

bányatelek vagy hatósági engedélyek birtokában működő bányaüzem.

2. Az igazgatási területen található évtizedek óta felhagyott bányászati helyszínek földtani kutatások nélkül, a

helyi anyagfelhasználások céljaihoz igazodva spontán módon alakultak ki, így azok a korábbi bányászati

kataszterekben sem szerepelnek. 

3.  Az  Állami  Ásványi  Nyersanyag  és  Geotermikus  Energiavagyon  Nyilvántartásban  szerepelnek  olyan

földrészletek, amelyek Regöly község igazgatási területéhez tartoznak és azokon lápföld, valamint tőzeg

előfordulások ismeretesek.

4.  Az  Állami  Ásványi  Nyersanyag  és  Geotermikus  Energiavagyon  Nyilvántartásban  szereplő  ásványi

nyersanyag  (lápföld  és  tőzeg)  előfordulások  (összesen:  3  egység)  egyedi  területi  megnevezésükkel  és

sarokponti koordinátáival (EOV rendszerben) az alábbiak:

Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
7623 Pécs, József Attila utca 5. 7602 Pécs, Pf.: 61.

Tel: +36-72-795-300 e-mail: banyafelugyelet@baranya.gov.hu Honlap: www.bamkh.hu

mailto:xxx.xxx@baranya.gov.hu
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4.1. Tőzeg előfordulás a regölyi I-II/1 jelzésű helyszínen 

Sarokpont száma X (EOV) Y (EOV)

1 136 185,00 598 675,00

2 136  200,00 598 810,00

3 135 865,00 598 880,00

4 135 700,00 598 775,00

5 135 820,00 598 470,00

4.2. Tőzeg előfordulás a regölyi I-II/2 jelzésű helyszínen 

Sarokpont száma X (EOV) Y (EOV)

1 135 620,00 598 560,00

2 135 535,00 598 635,00

3 135 360,00 598 570,00

4 135 400,00 598 485,00

4.3. Lápföld előfordulás a regölyi I-II jelzésű helyszínen

Sarokpont száma X (EOV) Y (EOV)

1 136 175,00 598 680,00

2 136 060,00 598 990,00

3 135 960,00 599 030,00

4 135 100,00 598 760,00

5 135 100,00 598 570,00

6 135 370,00 598 660,00

7 135 370,00 598 590,00

8 135 835,00 598 490,00

5. A településrendezési eszközökben (a szerkezeti és szabályozási tervekben) az országos nyilvántartásban

szereplő  és  ásványvagyon  gazdálkodási  övezetbe  tartozó  területrészeket  önálló  egységként  szükséges

megjeleníteni.

6.  Az  Országos  Felszínmozgásos  Kataszterben  és  a  Bányafelügyelet  rendelkezésére  álló  gravitációs

tömegmozgásokat  összegző nyilvántartásokban szerepelnek Regöly  igazgatási  területéhez  tartozó  olyan

helyszínek,  ahol  korábban  gravitációs  tömegmozgások  történtek.  A  megismertté  vált  események  szinte

kivétel  nélkül  kötődnek  az  emberi  jelenléthez  és  az  általa  kezdeményezett  területhasználatokhoz.  A

mozgások többsége a belterületen megvalósult  történelmi  bevágásoknál  és azok környezetében történt,
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mivel szinte mindenütt felületi védelem nélküliek a kőzetfalak. Az események kisebb hányada a kőzetfalakba

vájt – többnyire bélelés nélküli – pinceterek állagromlásához kötődő, mivel a védelem nélküli mesterséges

üregek nyomvonala környezetében kialakuló repedések és nyíródási vonalak a kőzettömeg gyorsuló ütemű

állagromlását eredményezik.

7. A sok évtizede megkezdődött,  többnyire a klimatikus változásokhoz is igazodó, így időszakosan nagy

számmal mutatkozó mozgásos események jellemzően a belterületen jelentkeztek és a legnagyobb számban

a Dózsa György és Jókai Mór utcákban lévő ingatlanokat érintették. Az elmúlt évtizedekben a Kinizsi Pál

utcai  ingatlanok is  érintetté váltak tömegmozgásokkal,  továbbá a Szemenyei  és Szabadság utcákban a

Pince-  és Partfal  Bizottság által  megítélt  állami  támogatások felhasználásával  végeztek helyreállítást  és

védekezést is jelentő munkálatokat. 

8.  A  meglévő  és  a  jövőben  létesülő  épített  környezet  védelme  érdekében  az  aktuális  helyi  jellemzők

(kőzetfalak magassága és a kőzettér állaga, a pinceviszonyok ismerete, aktivitást mutató helyek felvétele

stb.)  alapján  javasolt,  hogy  a  szerkezeti  és  a  szabályozási  tervlapokon  szükség  szerinti  lehatárolással

jelenjenek  meg  a  földtani  veszélyforrások  közé  sorolt  (omlás-  és  csúszásveszélyes,  alápincézett  stb.)

helyszínek.  Indokoltság esetén a Helyi  Építési  Szabályzatban külön előírást  kel  megadni a problémakör

felismeréséhez és szakszerű kezeléséhez.

A Bányafelügyelet indoklásul a következőket adja elő: 

Regöly  Polgármestere a Bányafelügyeleten 2020.  február  7-én iktatásra került  megkeresésében jelezte,

hogy  az  Önkormányzat  döntött  az  új  településfejlesztési  koncepció  és  új  településrendezési  eszközök

elkészíttetéséről.  A  megkeresésben  kezdeményezés  történt  azon  adatszolgáltatásra,  amely  tisztázza  a

település  ásványvagyon  gazdálkodási  övezettel,  valamint  földtani  veszélyforrások  övezetével  való

érintettségét. 

A Bányafelügyelet tájékoztatását és adatszolgáltatását a Magyar Állami Földtani Geofizikai és Bányászati

Adattárban  meglévő  adatok  és  dokumentációk  felhasználásával,  a  Korm.  rendelet  37.  §  (4) bekezdése

alapján  adta  ki.  A  Bányafelügyelet  hatáskörét  a  bányászatról  szóló  1993.  évi  XLVIII.  törvény  43.§  (3),

valamint 44.§ (1) bekezdése határozza meg. A Bányafelügyelet illetékességi területéről a Magyar Bányászati

és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI.28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete rendelkezik.

Pécs, elektronikus bélyegző szerint

Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott felhatalmazása alapján kiadmányozta:

Kovács István 

bányakapitány

Kapja elektronikus úton:

1. Regöly Község Önkormányzata 7193 Regöly, Rákóczi F. u. 2.

2. Irattár
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