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Tárgy: BALATONAKARATTYA ÁLLOMÁS

ÉS CSITTÉNYHEGYI ÁLLOMÁS ÉPÍTÉSE
TÁRGYÁBAN KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT SZÜKSÉGESSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSE

Előterjesztést készítette: Brandhuber Szilvia műszaki ügyintéző
Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel a veszélyhelyzet továbbra is fennáll.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
„ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei
közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati
intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a
szolgáltatás a települést is érinti.”
Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Mötv. szerinti
összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester
gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2005. (IV. 11. ) Korm.
rendeletben előírt környezeti értékelés elkészítését szükségtelennek ítéli a Balatonakarattya
Állomás és Csittényhegy Állomás építése érdekében, ugyanis a településrendezési eszközök
készítése a település egy kis területére készül és a várható új beépítés jelentéktelen, ezért a
meglévő állapothoz képest nem keletkezik jelentős környezeti hatás. Balatonakarattya Község
Önkormányzata 2021. január 19-én megkereste az alábbiakban felsorolt államigazgatási
szerveket, hogy a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján adja meg
véleményét arra vonatkozóan, hogy a településrendezési eszközök módosítása során, a
tájékoztatóban ismertetett levél alapján várható-e jelentős környezeti hatás a szakterületét
érintően.
1. Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda
2. Veszprémi Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
3. Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
6. Veszprémi Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály
7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és
Járványügyi Osztály

8. Veszprémi Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
9. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály
10. Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi
Osztály 1.
11. Veszprémi Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi
Osztály
12. Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási
és Törvényességi Felügyeleti Főosztály
13. Nemzeti Népegészségügyi Központ
A környezeti vizsgálat lefolytatására a megkeresett szakhatóságok közül a Veszprémi Megyei
Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya és a Budapest Főváros Kormányhivatal építésügyi és
Örökségvédelmi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyelet Főosztály részéről
visszajelzés nem érkezett. A többi államigazgatási szerv nem tartja indokoltnak a környezeti
vizsgálat elkészítését.
A fentiek értelmében a környezeti vizsgálat lefolytatását, illetve környezeti értékelés készítését
Balatonakarattya Község Önkormányzata nem tartja szükségesnek.
Kérem, a javaslatomat támogatni szíveskedjenek.
Balatonakarattya, 2021. február 18.
Tisztelettel:
Matolcsy Gyöngyi
polgármester
Határozat-tervezet:
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
……/2021.(II.19.) önkormányzati határozata
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének– a katasztrófavédelemről és a
hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Balatonakarattya Község Önkormányzat
polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:
Balatonakarattya településrendezési eszközök módosítása (345/2012. (XII.6) Korm.
rendeletben, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházás) a környezeti
vizsgálat lefolytatása szükségességének eldöntéséről
Balatonakarattya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonakarattya kiemelt
fejlesztési területekre és kiemelt beruházásokra vonatkozó településrendezési eszköz
módosítások esetében figyelembe véve a környezetvédelméért felelős szervek véleményét, a
tervezett módosítással érintett terület nagyságára, valamint mivel a módosítás következtében
jelentős környezeti hatások nem várhatóak, az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását,
illetve környezeti értékelés készítését nem tartja szükségesnek.
Felelős: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Határidő: azonnal

