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Tisztelt Polgármester Úr!

Tés  község településfejlesztési  koncepciójának  módosítása  ügyében  érkezett  előzetes
megkeresésével kapcsolatban az alábbiakat javaslom beépíteni a dokumentációs rendszerébe,
ismertetve a hatáskörömbe tartozó kérdésekben az adott területre vonatkozó követelményeket
és a terv tartalmi elemeivel kapcsolatos szakmai álláspontomat:

1. A  település  ár-  és  belvíz  által  veszélyeztetett  területeire  az  állandó  építési  tilalom
kiterjesztése indokolt.

2. A  csapadékvíz-elvezető  rendszer  kialakítását  (méret,  kapacitás,  elvezető  és  áteresztő
képesség) a terület-felhasználás során tervezni szükséges.

3. Azokon a részeken,  ahol  a  talaj  laza,  löszös  szerkezetű,  ott  az  (elvi)  építési  engedély
kiadása  előtt  be  kell  szerezni  a  Magyar  Bányászati  és  Földtani  Hivatal  szakmai
véleményét.

4. Amennyiben a tervekben jelölt területen a B–F tűzvédelmi osztályba sorolt (fa vagy más
éghető  anyagú külső térelhatároló  szerkezetű,  fokozatú,  héjazatú)  anyagból  létesítendő
építmények  között  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló
253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 36. § (1) bekezdés  a) és b)
pontjában előírt (tűz-, illetve telepítési) távolság nem tartható, be kell szerezni a területileg
illetékes elsőfokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

5. Az OTÉK 39. § (1) bekezdése szerint a közterületen elhelyezendő építmények (buszváró,
piactéri  építmények,  elárusító  pavilon,  stb.)  közötti  távolságot  a  helyi  építési
szabályzatnak  kell  tartalmaznia.  Amennyiben  ez  nem  konkrét,  számszerűleg
meghatározott  érték  lesz,  akkor  ezen  (tűz)távolság  megállapításához  az  építésügyi
hatóságnak be kell szereznie az első fokú tűzvédelmi hatóság szakmai véleményét.

6. Az  új,  beépítésre  tervezett  területek  oltóvízzel  való  ellátottságának  megoldásaira
vonatkozó konkrét elképzeléseket  az épített  környezet  alakításáról  és védelméről  szóló
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1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 31. § (1) bekezdése  a) és b) pontok
figyelembe vételével kell kialakítani.

7. A  tűzoltás  alapvető  feltételeinek  biztosítása  tekintetében  az  építmények  megközelítési
lehetőségeit, a tűzoltóság járműveinek felvonulási útját és azok felállítási helyét az Étv.
31. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint kell kialakítani.

8. Tűzjelzés  céljára  a  településen  mindenki  által  bármikor  igénybe  vehető  nyilvános
távbeszélő állomást kell üzemben tartani a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és
a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 5. § (5) bekezdése szerint.

9. Az  Országos  Tűzvédelmi  Szabályzatról  szóló  54/2014.  (XII.  5.)  BM  rendelet  (a
továbbiakban: OTSZ) 31. § (2) bekezdése értelmében zsindely, nád, szalma és egyéb E
vagy  F  tűzvédelmi  osztályba  tartozó  anyag  tetőfedésként  csak  a  területileg  illetékes
tűzvédelmi hatóság külön, egyedi esetekre (egyedi esetként kezelendő a tájegység vagy
területrendezési  egység is)  vonatkozó  engedélye  és  annak feltételei  alapján,  legfeljebb
kétszintes épületeknél alkalmazható.

10. A  településen  az  oltóvíz-intenzitást,  az  oltóvízhálózat  kialakítását,  valamint  a
tűzcsapokkal  szemben  támasztott  követelmények  megvalósulását  az  OTSZ  előírásai
alapján kell biztosítani.

11. Minden építészeti átalakítás, bővítés, rendeltetésváltoztatás során érvényre kell juttatni az
OTÉK 31. § (1) bekezdésben és az 52. §-ban megfogalmazott, a tűzbiztonságra vonatkozó
előírásokat.

Tés  község a  települések  katasztrófavédelmi  besorolásáról,  valamint  a  katasztrófák  elleni
védekezés  egyes  szabályairól  szóló  62/2011.  (XII.  29.)  BM rendelet  módosításáról  szóló
61/2012. (XII.11.) BM rendelet 1. számú melléklet alapján II. katasztrófavédelmi osztályba
sorolt. Ennek megfelelően – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. Törvény végrehajtására kiadott 234/2011. (XI. 10.)
Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltakat figyelembe véve – az elégséges védelmi szint
biztosítása  érdekében,  szükséges a  lakosság központi  riasztása és vészhelyzeti  tájékoztatás
feltételeinek biztosítása.

Tés község  területén  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nem működik, így a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm.
rendelet 29. §-ában foglaltakat figyelembe véve további követelmények megfogalmazása nem
indokolt. 

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: R.) 9. melléklet alapján a polgári
védelmi célú adatszolgáltatás a lebiztosított  objektumokról és szolgáltatásokról a települési
veszély elhárítási terv mellékletét képező települési adattár alapján valósul meg. Az adattár
elektronikus formában Tés község polgármesteri hivatalában rendelkezésre áll.

Tájékoztatom,  hogy  a  R.  37.  §  (4)  bekezdése  és  9.  melléklet  5.  és  6.  pontjában  foglalt
szakterület  vonatkozásában a  Fejér  Megyei  Katasztrófavédelmi  Igazgatóság az egyeztetési
eljárásban résztvevő államigazgatási szerv.

Szakvéleményemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.
§-a,  a katasztrófavédelemről  és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról  szóló
2011. évi CXXVIII. tv. 22. §. 1. bekezdés b) pontja,  a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó  egyes  törvények  módosításáról  szóló  2011.  évi  CXXVIII.  törvény
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. melléklet a.) pontja, az épített
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés,
valamint  az  országos  településrendezési  és  építési  követelményekről  szóló  többször
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módosított 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 5. § (2) bekezdés, az 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. §. (2) bekezdés m) pontja, továbbá az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. melléklet 7. sorában szereplő hatáskör gyakorlása
alapján adtam meg.

Kérem, hogy az elfogadásra kerülő tervdokumentációt – elektronikus formában – megküldeni
szíveskedjen.

Kelt: Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Üdvözlettel:

Dányi Béla tű. dandártábornok
tűzoltósági főtanácsos

igazgató

Terjedelem: 3 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)
Kapja: címzett (biztonságos kézbesítési szolgáltatás útján – Hivatali kapu)

____________________________________________________________________________________________
Cím: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31. ✉: 8201 Veszprém Pf.: 403.

Telefon: +36(88)620-800 Fax: +36(88)620-809
E-mail: veszprem.mki@katved.gov.hu



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített 
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