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ELŐTERJESZTÉS 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2020. július 14-én tartandó rendkívüli ülésére 
 
Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Füzesgyarmat Város 
településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat 
és szabályozási terv) a Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és 
Szabolcska Mihály utca által határolt terület módosítása kapcsán, továbbá településképi 
eszközök módosítása érdekében 
 

Előterjesztést készítette: Csák Zsolt műszaki csoportvezető 
Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A környezetvédelem érdekeinek jogszabályi előírás alapján érvényesülnie kell az 
országos, térségi, települési és az ágazati koncepciók, programok, tervek készítése, 
megvalósítása során. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény (továbbiakban: Kt.) 43-44. §-a előírja a környezetvédelem beépülésének a módját a 
tervezésbe.  
 

A Kt. 43. § (5) bekezdésében előírtak szerint:  
„A (4) bekezdés szerinti külön jogszabály meghatározza azokat a terveket, illetve 
programokat, amelyeknél a környezeti vizsgálat  
a) kötelező, vagy  
b) szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján, a 
külön jogszabályban foglalt szempontok figyelembevételével dönthető el.”  
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. 
rendelet előírásai rögzítik azt, hogy a településrendezési eszközök módosítása során a 
várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a 
környezeti vizsgálat szükségessége. 
 

A kidolgozó, azaz az Önkormányzat a településrendezési eszközeinek tárgyi módosítása 
során a 2/2005. (I.11.) Korm.r. 4. § (2) bek. szerinti véleményeztetést lefolytatta. A 
környezeti vizsgálat eseti eldöntésére vonatkozó eljárás véleményei beérkeztek. A beérkezett 
véleményekről a megbízott főépítész és a településtervező összefoglaló főépítészi és 
településtervezői szakmai kiértékelést készített, amely áttekintést ad a környezet 
védelemért felelős szervektől beérkezett véleményekről. A környezeti értékelés 
munkarész elkészíttetését a megkeresett és választ adó környezetvédeleméért felelős 
szervek nem kérték, továbbá a településrendezési eszközök módosításához csatolt 
vizsgálati munkarészek sem indokolják ennek elkészítését, ezért szakmailag nem 
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szükséges a környezeti értékelés munkarész elkészítése. A Rendelet értelmében 
képviselő-testületi döntést kell hozni a környezeti vizsgálattal kapcsolatban. 
Az államigazgatási véleményekben foglaltak és a főépítészi javaslat alapján a tervezési 
területre vonatkozóan javasolom a Képviselő-testületnek a környezeti vizsgálat 
készítésétől történő eltekintést. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és egyetértés esetén a 
határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen. 
 
Füzesgyarmat, 2020. 07. 08. 
 

Koncz Imre 
polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

......./2020 (VII. 14.) határozata 
Füzesgyarmat Város településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, 

helyi építési szabályzat és szabályozási terv) Füzesgyarmat Város településrendezési 
eszközeinek (településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) a 

Mátyás király utca - Zrínyi utca - Erkel Ferenc utca és Szabolcska Mihály utca által 
határolt terület módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének 

megállapításáról 
 
Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. megállapítja, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 

2/2005. (I.11.) Korm. rendeletben előírt környezet védelemért felelős államigazgatási 
szervekkel történő egyeztetés megtörtént, a településrendezési eszközök módosításához 
kapcsolódóan a környezet védelemért felelős államigazgatási szervek nem kérték a 
környezeti értékelés munkarész elkészíttetését, melyet a településtervezői vizsgálati 
munkarészek is alátámasztottak. 
 

2. Füzesgyarmat Város Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésébe biztosított jogkörében eljárva, 
valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a településrendezési eszközeinek tárgyi módosításához kapcsolódóan a 
környezeti értékelés munkarész elkészíttetését nem tartja szükségesnek. 

 
Felelős: Koncz Imre polgármester  
Határidő: azonnal 


