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Címzett: Monostorapáti Önkormányzat
Képviselő Testülete
8296 Monostorapáti Petőfi út 123.

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Hölgy és Urak.

Alu]írott Polgár László 8296 Monostorapáti Dózsa u 2t/2. alatt lakó magánszemély,
Őstermelő kérem a tisztelt Képviselő Testületet, hogy az általam az alább leírtakat mérlegelje
és hozza meg döntését.

Családom tagjaivalfőfoglalkozásban

mezőgazdasági tevékenységetfolytatunk, állattartást-

növénytermesztést és erdőgazdálkodást. Gazdálkodásunk gerincét az állattartás
képezi, mert a termőföldjeink termőképessége gyenge tO-':,4 Ak értékűek, ebből adódóan a

szántóföldi

növénytermesztés önmagában nem rentábilis, ezért szükségünk van az
állattenyésztésre is. Jelen pillanatban állattenyésztésünk az UNlÓ-s trágyakezelésre
szántóföldi

vonatkozó szabály alapján veszélyeztetve van. Ugyanis, 2OI5-12-L6. határidőre minden
állattartó telepnek trágya tárolás szemszögéből meg kell felelni a vonatkozó Uniós
szabályoknak. A jelenlegitrágyatárolónk ugyan megfelel az Uniós szabálynak, be is van
jelentve, de az elhelyezkedésével van gond, mert a tároló két fala között át megy az Eger
patak Keszler malomhoz vezető ága,/ a tároló falait a mel]ékelt térképenkettő pontokból
álló vonal mutatja/, amit szeretnénk rendbe tenni oly módon, hogy az érintett területet
megvásárolnánk az Önkormányzattól. Ugyan lenne egy másik megoldás egy új tároló építése,

amit meg is próbáltam megvalósítani, de arra nem kapok építésiengedélyt, mert ezen,
meder nem csapadék elvezető árokként, hanem patak mederként van nyilvántartva,
függetlenül attól, hogy élő víz nem folyik benne. A megvásárolandó

területrészen, még

néhai Puskás János Tanács Elnök szóbeli engedélye alapján, a mellékelt térképenbarna
színneljelezve, a személyeket néven nem jelezve építkezésből,pinceásásból származó földel

feltöltötték.

Ezt követően én is megkerestem Puskás János Tanács Elnököt,

ha már

feltöltötték ezen, patakmeder részt, készíthetnék-e ezen helyre egy siló tárolót, amelyre azt
mondta csak csináld, hiszen senkinek nem ártasz vele, mert a csapadék víz elvezetése ugyan
a saját területeden, de biztosított. A saját területem, ami árokként működik, a térképen
sárga színnel van jelezve. Az Unióba való belépésünket követően a siló tárolót trágya
tárolására használjuk, mert csak így tudtunk megfelelni a vonatkozó Uniós jogszabálynak.

Ha az Önkormányzat megszavazza ezen, területrész eladását, akkor a jelenlegitároló, mint

szerzett jogként tovább működhetne és az árokként működő tulajdonom a 032hrsz-ú az
Önkormányzat tulajdonát képező patakmederhez lenne vonva. A földmérői és egyébb

felmerülő költségeket magamra vállalom.
Továbbá az állataink létszámát növelni szeretnénk. Ezt a jelenlegi belterületi á]lattartó

telepünkön nem tudjuk megvalósítani. Ezért külterületen szeretnénk létrehozni egy
állattartó telepet, amelyet már nem én, hanem a gyermekeim valósítanának meg saját
nevükön. Külterületen, az állattartó telepet következőképpen lehetne megvalósítani. A saját
tulajdonomat képező Monostora páti O47 hrsz-ú szántó művelési ágú szőlő kataszterben
szereplő tulajdonomat gyepművelési ággá változtatom és kivonatom a szőlő kataszter-bő],
amelyre a Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége 8312 Balatonederics Kossuth u 67.
hozzájárulását megadta,f ahozzájárulás fénymásolatban mellékelve/ így azMá2
besorolásból Má1 besorolásba kerülhet, amelyen már állattartó telep létre hozható. Ezen
műveletek végre hajtásához szükségem van az Önkormányzat nyilatkozatára, hogy a

rendezésitervben, a Monostorapáti 047 hrsz szőlő kataszterből való kivonását követően, az
hrsz-on létre hozandó állattartó teleppel
Má2 besorolást Mál változtatja.
^O47
kapcsolatban megkerestem a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
fel

ü

gyelőséget is/ a válaszlevél fénymásolatban mel lékelve/,

Monostorapáti2015-06-28.

Tisztelettel: Polgár László
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Kózség, város

vÁtTozÁst vÁzRAJz

a 450/3, 450/4 és 450/5 helyrajzi számú földrészletek telekcsoporí újraosztása
Méretaránv: 1:100a

változás előtt
Alrészlet

Helyrajzi

szám
1

450/3

450/4

jel
2

ci

műv. ág
3

kivett
beépíteűen
terúlet
kivett
laka|uig, ud.

rudnsáoí én

változás után
Terület
ha.m2

4

AK Helyrajzi
6

szám

jel

7

8

0.1 398

450/7

l 782

450/8

0.

Alrészlet
múv. á9
9

kivett
beépítetlen
terúlet
kivett
lakoluiz, ud.
gazdasági én

q

,E

Terülel

Szolgalrni
jogok

ha.m2

1o

12

11

0.1

0.

13

378

l745
foldhasználati jog

450/5/A hrsz-t illető
450/5

kivetí
gczdasági ép.

tdvar

0.2101

450/9

kivelt

gazdasági ép.
udvar

B.hat.:35592/2/1995

vezetékjog l n2 E.ON EDuruintú l i Ar am háI óz ati Z RT.
9027 Győr, KandóK. 1 l,-lj.
III/7.32119/2/2{}I3

0.2a54

L

vezaékjog 2 m2 E.ON
Du nánű I iÁ r am hál ózati ZRT.
9027 Győr, KandóK. ] 1 .- l 3.

450iI0

kiveft
közforgaloa
elől el nem
záft magónúí

]II/7. 321l9/2/20l3

tleze té frj o g

s"ala4

Mglar

Tayközlési ZRT. l

Te Ie kpm
0 I

Krisztina 53

3 Bp.,

. II[/2.5217/2/1984
vezetékjog Maglar Posía Zrt.
1 l 38 Bp., Dunavirág u. 2-6.

II{/3.5217/2/1984
0,5281

0.528
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A helyraPi számozás és területszámítás helyes, Ez a záradék a
keltezéstöI számított egy évig hatályos, késóbbi felhasználás elóft
a vázrajzot újra záradékoltatni kell.

Tapolca,

P.H.

2013.

Záradékoló:
Ing.rend.rnin.száua:

-nap

Balaton-felvidéki Borvidék Hegyközsége
8312 Balatonederics Kossuth u 67

Tisztelt Polgár László Úr!

A hegyközség hozzájárul, hogy a Monostorapát a47 hrsz-on lévő területet a
termőhelyi kataszterből törölje.

Mellékelten küldöm a kérelmet, szíveskedjék a hiányző adatokat kitölteni és a
kérelmet a következő címre elküldeni.
Szőlészeti-és Borászati Kutatóintézet 6000 Kecskemét Úrihegy u 5/A

üdvözlettel:
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Fejér Meryei Kormr{nyhívatal
Ügysaám:9068/2a1§;.
Üryintéző: Csecsi Juüt

.

/2a§.

Tátgy: Tájékoztatás

Mellékl*: Hivatkozási szám: -

Telefon: Q2} 5t4-300,(22\ 514-310

Polgár László részere
829ó Monostorapáti Dózsa a.

2112.

Tisáelt Címzett!

A

Közép- dunántuli Környezetvédelmi és Természefuédelmi Felügyelőségre benyujtott - a
Monostorapáti 047 hrsz_ú ingatlan teriiletén állattartó epítmény létesítesévelkapcsolatos
megkeresésére válasanl, 2015. április létöl, jogutódként a Fejér Meryei Kormányhivatal (a
továbbiakban: Kormányhívatal) részéról természefvédelmihatósági hatáskörbe§ az alábbiakrót

tájékoáatom:

Tárgyl ingatlan nem része országos jelentőségúvédett természeti terülemek vagy a Nafura 2000
tediletnek, azonbanrésze az országos ökológiai bálőzat magterületének. A magterület olyan övez.et,
amelybe azon termész€te§ vagy természetközeli élőhelyek tartoznak, amelyek az adol1 területre
jellemzö természetes élóvilág fennmaradás.át és életkörülményeit hosszú távon biztosítani képesek.

A jelenleg szánó művelés ryep művelési ágra történó válása általánossrágban természetvédelmi
k
bL állapotot eredményea-azonbarla-.frldhivatali "hatósági_saempontokat_fr€yelembevéve
eljárás (művelési ág váltrása) során
wzsgálatÁra nem kerül sor.

a

Kormrányhivaál ÉszÁrőI természetvédelmi szakkérdések

A

tervezett nyitott állattafió epület létesíthetőségénekvonatkozásában a Monostorapáti Kőzségi
Ónkormónyat Képvisetőtest*Ietének Monostorapáíi község Helyi EpítésiSzabályzatónak, valamint
Szabályozási Terllének jóváhaglósáróI szótó 6/2006. (Iil.l5.) számú rendelete G{ESZ) a mérvadó. A
}JÉSZ értelmezesével, valamint ateívezettépítmény
engedély kötelességével kapcsolatban az illetékes
Tapolcai Jrirási Hivatalt, mint első fokú építésügyibatóságot kell me§keresni.

Megiegyzendő, hogy a megkereséséhez mellékelt rreSZ 2l. § Ákdrános mezógazdasági területre
vonatkozó része nem teljes, ugyanís a megktildött másolatból pontosan az M.á2 övezet és egyéb
általános előínások hiányoznak, melyek esetleg mérvadóak lehetnének a tervezhetóséghez.
{Rendelkezesre álló adatok alapján a terüIet Má2 övezetben található.)
Amennyiben az elsőfokú építósi hatóság döntése alapján a tervezett építménymegvalósíthatő és az
epítési engedély köteles, abban az esetben az epítésiengedélyezési eljárás során a Kormrányhivatal
környezetvédelmi és tennészetvédelmi hatósági hatáskörében e§arva adja meg szakmai álláspontját.

A legeltetéses allattartással kapcsolatosan ájékoaatom, hogy az eglséges területalapú támogatásak és
egles vidél{ejlesztési támogatások igényléséhezteljesítendő ,,Helyes Mezőgazdasógi és Környezeti
Állapot" fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamíní az áIlatok áIlateglségre való ánáIűsi
arányónak meghaűrozósdról szóló 5012008. (W. 24.) FVM rendeletben foglaltakat a
továbbtervezésllez figyelembe kell venni.

8000 Székesfehérvár,§zent Istviin tér 9., Tel: 22/526-9a},Fur:221526-905,

e-mail: hivatal@feier.eov.hu
Fejér Meryei Kormányhivatal Környezetvédelmi és TermészeWédelmi Föosztály
Ugyintézés helye: 8000 Székesfehérvá1 Hosszrisétaérl.Levelezési cím: 8002 Székesfehéwár,?f.: 137.
Telefon: QZ) 514-300, (22) 514-310, Fax: Q2) 313-564, E-mail: kozepdunantuli(@zoldhatosag,hu
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A környezewédelrni

és terrnészetvédelmi bató§ágként e§áó Fejér Megyei Kormányhivatal haáskÖret

és illetékességi teíületét a kirnyeze*édelmi és természewédelmihatósági és igazgatasi feladanlwt
ellűó szervek kijelöléséről szóló 7il2a15. QII. 3a) Konn. rendelet álapítja meg.
Székesfehérvar,2015. ápriüs i
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Dr. §imon László
kormánymegbíz.ott
nevében és megbíásáMl
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