
Ügyiratszám: I/116-32/2022 számú előterjesztés melléklete 
 

AZ EGYES TERVEK, ILLETVE PROGRAMOK KÖRNYEZETI VIZSGÁLATÁRÓL SZÓLÓ 2/2005. (I.11.) KORM. RENDELET 
(továbbiakban: R.) SZERINTI VÁRHATÓ KÖRNYEZETI HATÁS ESETI ELDÖNTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS SORÁN 

BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA, KIÉRTÉKELÉSE 

Polgár város településszerkezeti terv és településszerkezeti terv leírása, valamint helyi építési szabályzat és szabályozási terveinek 2022. évi 1. 

számú módosítása Polgár 0301/18. hrsz-ú ingatlanon naperőmű park megvalósítása érdekében 

 
S.sz A R. 3. sz. ellékletében 

felsorolt szervek  
Hivatkozási 

Szám 

Érkezés 

dátuma 

Vélemény Környezeti vizsgálat 

során történő 

egyeztetéseken kért 

módosítások 

Szükséges 
intézkedés, 

dokumentációba 
történő beépülése 

Képviselő-testületi 
döntést 

befolyásoló 
szakmai észrevétel 

1.  HBm-i Kormányhivatal 
Állami Főépítészi Iroda 

HB/14-
ÁF/00364-
2/2022. 

2022.03.18. A rendelkezésre álló dokumentáció 
alapján az épített környezet 
szempontjából az Iroda nem tartja 
szükségesnek a környezeti vizsgálat 
lefolytatását. 

Nem igényel 
módosítást a 
dokumentációba 

Nem igényel 
intézkedést 

nincs 

2. Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatóság 

1338-2/2022. 2022.03.21. A megkereséshez mellékelt telepítési 
tanulmányterv, partnerségi egyeztetési 
dokumentáció és a területrendezési 
hatósági eljárást megalapozó területi 
hatásvizsgálat című dokumentációkat, 
valamint az abban foglalt módosításokat 
és előírásokat természetvédelmi szakmai 
szempontból elfogadhatónak tartjuk. Az 
1997. évi LXXVIII. törvény 9. §-a és a 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a 
dokumentációban leírt 
településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és szabályozási terv 
módosítását elfogadhatónak tartjuk. 

Nem igényel 
módosítást a 
dokumentációba 

Nem igényel 
intézkedést 

nincs 

3. HBm-i Kormányhivatal 
Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály 

HB/17-
JHNY/00275-
3/2022. 

2022.03.22. 1. Levegőtisztaság védelme: 
A környezetvédelmi hatóság a Polgár 
0301/18. hrsz-ú naperőmű parkkal 
kapcsolatos településrendezési 
eszközeinek módosításával összefüggő 
véleménykérés az R. szerinti környezeti 
vizsgálat szükségességének eldöntése 
ügyében levegőtisztaság-védelmi 
szempontból kifogást nem emel. 

Nem igényel 
módosítást a 
dokumentációba 

Nem igényel 
intézkedést 

nincs 



Levegőtisztaság-védelmi szempontból 
környezeti vizsgálat nem szükséges, 
jelentős környezeti hatás nem 
feltételezhető. A településrendezési 
eszközök módosítása kapcsán 
határértéket meghaladó 
légszennyezettség kialakulása nem 
várható. 
2. Földtani közeg védelme: 
A földtani közeg minőségének védelme 
szempontjából R. szerinti környezeti 
vizsgálat készítését a környezetvédelmi 
hatóság nem tartja szükségesnek. 
A rendelkezésre bocsátott 
dokumentációkban foglaltak alapján 
megállapítható, hogy a tervezett erőmű 
megvalósítása, üzemelése és felhagyása 
esetén a földtani közeg minőségének 
védelme tekintetében jelentős környezeti 
hatás nem várható. A megvalósítás és a 
tevékenység végzése során 
szennyezőanyag bevezetése a földtani 
közegbe nem tervezett, a 
szennyezőanyagok használatának helyén 
a megfelelő műszaki védelem 
biztosítható. 
3. Zaj-és rezgés elleni védelem: 
A környezetvédelmi hatóság zaj-és rezgés 
elleni védelem szempontjából az R. 
szerinti környezeti értékelés elkészítését 
nem tartja szükségesnek. A 
környezetvédelmi hatóság állásfoglalását 
a környezeti zaj-és rezgés elleni védelem 
egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) 
Korm. rendelet, valamint az R. 1. §. (3) 
bekezdés a) pontja és a 3. számú melléklet 
II. 1. a) pontja alapján adta meg. 
4. Természet-és tájvédelem: 
A településrendezési eszközök módosítása 
ellen természetvédelmi szempontból a 



környezetvédelmi hatóság kifogást nem 
emel. Az érintett terület a Magyarország 
és egyes kiemelt térségeinek 
területrendezési tervéről szóló 2018. évi 
CXXXIX. törvény alapján az Ökológiai 
Hálózat pufferterületének részét képezi, 
nem áll természetvédelmi oltalom alatt, 
nem képezi részét a Natura 2000 
hálózatnak. 
 

4.  HBm-i Kormányhivatal 
Népegészségügyi 
Főosztály 

HB/NEF/0584-
2/2022. 

2022.03.24. A megküldött tájékoztató anyag alapján 
környezet- és településegészségügy 
vonatkozásában nem várható jelentős 
környezeti hatás, ezért a 
településrendezési eszközök 
(településszerkezeti terv, helyi építési 
szabályzat és annak mellékletét képző 
szabályozási terv) módosítása során 
környezeti vizsgálat készítését a 
Kormányhivatal nem tartja szükségesnek. 

Nem igényel 
módosítást a 
dokumentációba 

Nem igényel 
intézkedést 

nincs 

5. HBm-i Kormányhivatal 
Agrárügyi Főosztály 
Erdőfelügyeleti Osztály 

HB/15-
ERD/08074-
2/2022. 

2022.03.24. Az erdészeti hatóság a véleményezésre 
megküldött dokumentáció vizsgálata 
során megállapította, hogy a 
településrendezési eszközök módosítása 
nem érinti az Országos Erdőállomány 
Adattár nyilvántartásában szereplő 
erdőnek vagy erdőgazdálkodási 
tevékenységet közvetlenül szolgáló 
földterültnek minősülő területet. 
Ennek megfelelően az erdészeti hatóság a 
környezeti értékelés elkészítését nem 
tartja szükségesnek. 

Nem igényel 
módosítást a 
dokumentációba 

Nem igényel 
intézkedést 

nincs 

6.  HBM Katasztrófavédelmi és Vízügyi Igazgatóság Területi és Vízügyi Hatósága nem adott véleményt  
7. HBM Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztálya nem adott véleményt 
8. HBM Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, Földhivatali osztálya nem adott véleményt 

 

Polgár, 2022. április 20.               Összeállította: Boruzs Bernát mb. főépítész sk 


