
Előterjesztés 

Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességére 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel bevezetett 

különleges jogrend miatt a polgármester gyakorolja a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat- és hatáskörét. 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2020.(X.9.) határozatával döntött 

Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításáról. Az egyes tervek, illetve programok 

környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.r.) 1.§ (3) 

bekezdés a) pontja alapján a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján 

dönthető el a környezeti vizsgálat szükségessége. A Rendelet 3. számú mellékletében felsorolt 

környezetvédelemért felelős szervek megkeresésére került sor:  

Szerv megnevezése Határidőn belül 

állásfoglalást küldött 

IGEN/NEM 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 

IGEN 

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság IGEN 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatal Népegészségügyi Osztály 

NEM 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

Vízügyi Hatóság 

NEM 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész IGEN 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási 

Hivatal Erdészeti Osztály 

IGEN 

Budapest Főváros Kormányhivatala NEM 

 

 A Korm. r. szerint 4.§ (5) bekezdése alapján a kidolgozó az (1) bekezdés szerinti döntéséhez az általa 

megadott határidőre beérkezett véleményeket veszi figyelembe.  

A környezetvédelemért felelős szervek fentiek alapján kiadott véleményükben a településrendezési terv 

módosítása kapcsán nem tartották szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. A környezeti 

vizsgálat szükségességéről a környezetvédelemért felelős szervek véleményének kikérése után a 

település Képviselő-testülete dönt, jelen helyzetben azonban ezt a feladat- és hatáskört Tisztelt 

Polgármester Úr gyakorolja.  

Kérem Tisztelt Polgármester urat döntsön, hogy a településrendezési eszköz módosítása során a 

módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja indokoltnak. 

 

Sátoraljaújhely, 2020. december 1. 

 Bartus István 

Főépítész  

 

          

 



 

Határozati javaslat 

 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

………./2020.(XII.   ) határozata 

Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódó 

környezeti vizsgálat szükségességéről 

 

Sátoraljaújhely Város Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) 

bekezdése alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörét gyakorolva az alábbi határozatot 

hoztam: 

 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) 

Kormányrendelet 3. számú mellékletében felsorolt környezetvédelemért felelős szervek 

véleménye alapján a Sátoraljaújhely város településrendezési eszközeinek módosításához 

kapcsolódóan környezeti vizsgálat elkészítését nem tartom szükségesnek. 

 

 

Sátoraljaújhely, 2020. december … 

 

 

 

 

         Szamosvölgyi Péter 

              polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


