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KSZT módosítás – tárgyalásos eljárás
– szakvélemény
Tisztelt Állami Főépítész Asszony!
Szakvéleményünket felszín alatti- és felszíni vízminőség-védelmi szempontból a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.
8.) Korm. rendelet 9. számú melléklete és a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek,
valamint a településrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei
övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra kötelezett államigazgatási
szervek köréről és az eljárás részletes szabályairól szóló 282/2009. (XII. 11.) Korm. rendelet
3. melléklete alapján adjuk meg.
A módosítás által érintett terület az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI.
törvény 3/7. számú melléklete alapján az Országos vízminőség-védelmi terület övezetébe tartozik. A vízgyűjtő területen keletkező illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek
vízgyűjtő területre történő be- vagy kivezetéséről a területrendezési tervben rendelkezni
kell. A Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről szóló 2005. évi LXIV. törvény
3/17. számú melléklete alapján az érintett terület a Felszíni vizek vízminőség-védelmi vízgyűjtő területe övezetébe tartozik. Felszíni vizek szennyezésre érzékeny vízgyűjtő területén
keletkező, illetve a vízgyűjtőn kívül keletkezett szennyvizek vízgyűjtő területre történő bevagy kivezetéséről a kiemelt térség és a megye területrendezési tervében rendelkezni kell.
Vízi közmű szakterületi szempontból a módosítás ellen kifogást nem emelünk.
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Az alábbi jogszabályi előírások betartására hívjuk fel a figyelmet:
− a vizek hasznosításáról, védelméről és kártételeinek elhárításáról szóló 147/2010. (IV.
29.) Korm. rendelet;
− felszíni vizek minősége védelmének szempontjából a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet;
− a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról intézkedő 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet;
− az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.
25.) Korm. rendelet;
− a települési szennyvíztisztítás szempontjából érzékeny felszíni vizek és vízgyűjtőterületük kijelöléséről szóló 240/2000. (XII. 23.) Korm. Rendelet;
− a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk
egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet;
− A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról
szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet;
− a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről szóló 8/2014. (I. 31.)
BM rendelet;
− a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
− a települési önkormányzatok vizekkel és vízilétesítményekkel összefüggő feladataival
kapcsolatban a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
− a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény.
Az eljárás további szakaszában is részt kívánunk venni!

Budapest, 2014. július 7.
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Lendér Henrik
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