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Tárgy:  Javaslat Polgár város Helyi Építési Szabályzatának módosítása -2019/I-II- 

környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása tárgyában 

Előterjesztő: Tóth József polgármester 

Előkészítő: Boruzs Bernát mb. főépítész Ybl-díjas építész 

dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 
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Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

Melléklet: közigazgatási szervek nyilatkozatai (7 db), 

környezetvédelméért feleős szervek véleményének összegzése, 

Előzetes tájékoztatás dokumentációja 

Ügyiratszám: I/6514-32/2019. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Polgár Város jelenleg folyamatban levő, két beavatkozási pontot érintő helyi építési 

szabályzatának módosítása során el kellett végezni az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti – várható 

környezeti hatás jelentőségének eldöntésére szolgáló – vizsgálatot. 

  

A Képviselő-testület feladata, hogy a környezeti hatásvizsgálat szükségességét megállapítsa a 

tervezett változások környezetre gyakorolt hatásának alapján, az előterjesztéshez csatolt érintett 

szervek beérkezett válaszainak figyelembevételével.  

 

A megkeresett közigazgatási szervek közül öt szerv nyilatkozott (nyilatkozatok mellékelve) a 

megkeresésre:  

1. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Fıosztály (ikt.sz.: HB-03-KTF/05876-2/2019),  

2. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály 

Erdőfelügyeleti Osztály (ikt.sz.: HB-03/ERD/12080-2/2019.)  

3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész (HB/01-ÁF/00187-4/2019.) 

4. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és 

Törvényességi Felügyeleti Főosztály Örökségvédelmi Osztály  

5. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály (ikt.sz.: HB/NEF/01189-

2/2019.),  

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 

(ikt. sz.: BO/15/019707-2/2019.),   

7. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (35900/5690-1/2019. ált.), 

mely nyilatkozatok alapján a környezeti értékelés, környezeti vizsgálat készítése nem 

szükséges.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék. 

 

 



 

 

Fentiek alapján előterjesztem az alábbi  

 

Határozati javaslat 

…./2019 (XI. 07.) sz. határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat Polgár város 

Helyi Építési Szabályzatának módosítása - 2019/I.-II. beavatkozási pontok szerinti - környezeti 

hatásvizsgálat szükségességének megállapítása tárgyában” előterjesztést és úgy határoz, hogy 

a településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosításának várható környezetre 

gyakorolt hatása nem indokolja az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 

szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat készítését, tekintettel arra, 

hogy a vizsgálatok eredményei alapján a tervezett változtatások várható környezeti hatása nem 

jelentős, valamint a környezet védelméért felelős szervek sem kérték annak elkészítését. 

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a további intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Tóth József  polgármester   

 

 

Polgár, 2019. július 18. 

     

 

Tisztelettel: 

         Tóth József 

         polgármester 

 


