
Válaszok  
a Fábiánsebestyén Településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának 

módosítása a gyűjtőút-hálózat kijelöléséről tervdokumentációhoz az Étv.9.§ (3) szerinti 
egyeztetés során érkezett véleményekre 

 
1. Csongrád megye Kormányhivatal Építésügyi Hivatala Állami Főépítész: észrevételt nem 
tett. 

2. Csongrád megye Közgyűlés Elnöke, Magyar Anna : válasz nem érkezett. 

3. Csongrád megye Főépítésze, Palánkai Tibor: válasz nem érkezett. 

4. Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség: 
zajvédelmi, táji- és természetvédelmi szempontból észrevételt nem tett, védelem alatt lévő 
területeket a módosítás nem érint. 
Felhívja a figyelmet, hogy a lakóútból gyűjtőútba való átsorolás a határértékek +5dB-es 
emelkedését jelenti, ami véleménye szerint elvileg az ingatlanok értékcsökkenését vonhatja 
maga után. Erre vonatkozóan meg kívánjuk jegyezni, a közlekedési környezeti zajterhelési 
határértékek új közlekedési zajforrás létesítése esetén kell teljesülniük. 
Meglévő közlekedési útvonal vagy létesítmény (zajforrás) korszerűsítése, útkapacitás 
bővítése utáni állapotra 

a) a vonatkozó rendelet határértékei érvényesek, ha a változást közvetlenül megelőző 
állapotra vonatkozó számítások és mérések a határérték teljesülését igazolják; 

b) legalább a változást megelőző zajterhelést kell követelménynek tekinteni, ha a 
változást megelőző állapotra vonatkozó számítások vagy mérések a határérték túllépését 
igazolják. 
A tervezett változtatások révén új közlekedési zajforrás nem kerül tervezésre, az utak 
forgalmában változást nem eredményeznek. 

5. Csongrád megye Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve: 
közegészségügyi szempontból kifogást nem emelt. 

6. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság: nincs észrevétele. 

7. Csongrád Megyei Kormányhivatal, Közlekedési Felügyelőség: észrevételt nem tett, 
kifogást nem emelt. 

8. Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ: kifogást nem emelt. 

9. Magyar Közút Csongrád Megyei Igazgatósága: a műleírás Közlekedési fejezete kifogásolt 
pontját kijavítjuk. 

10. Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal: észrevételt nem tett. 

11. Csongrád Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája: az új régészeti 
lelőhelyeket, régész szakértő bevonásával beszerezzük, azokat feltüntetjük a 
településrendezési tervek módosítást érintő tervlapjain.  

12. Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság: kifogást nem emelt, észrevételt nem tett. 

13. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Erdészeti Igazgatóság: kifogást nem emelt. 

14. Csongrád Megyei Kormányhivatal, Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság: a 
dokumentációval egyetért. 

15. HM Hadműveleti és Kiképzési Főosztály: észrevételt nem tett.  

16. Szolnoki Bányakapitányság: kifogást nem emelt, az egyeztetési eljárás további 
szakaszaiban nem kíván részt venni. 

17. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala: észrevételt nem tett.   
 

 


