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Előterjesztés 
 

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. július 25-i rendkívüli ülésére 

 
 
Tárgy: Felsőlajos Község Településrendezési Terve módosításához kapcsolódóan, környezeti 

vizsgálat szükségességének meghatározása a 08/40 hrsz-ú telek beépítésre szánt 
területi kijelöléséhez 

 
 
Üsz.: II/51-27/2012. 
   
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2012. (II.06.) határozatával 
elvileg támogatta azt a célt, hogy a 08/40 hrsz-ú telken beépítésre szánt terület kerüljön 
kijelölésre a rendezési terv módosításával. 
 
A településrendezési terv módosítás (továbbiakban: TRT mód.) az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9. § (2) 
bekezdése szerinti előzetes egyeztetésén az Állami Főépítész VI-D-002/76-1/2012. számú 
levelében környezeti vizsgálat szükségességének igényét fogalmazta meg. A levél az 
előterjesztés melléklete. 
 
Levelében az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése a) pontjára hivatkozott, 
miszerint „Várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el 
a környezeti vizsgálat szükségessége a település egy részére készülő szabályozási tervnél, 
illetve helyi építési szabályzatnál…” 
 
A Korm. rendelet 3. § -a szerint a terv kidolgozásakor a felelős szerv – jelen esetben az 
önkormányzat képviselő-testülete - állapítja meg, hogy a terv beletartozik-e az 1. § (3) 
bekezdés szerint a környezeti vizsgálat szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe, 
tehát nem polgármesteri ügyintézésre, hanem képviselő-testületi döntésre van szükség. 
 
A döntésről és indokairól a környezet védelméért felelős közigazgatási szerveket és a 
nyilvánosságot értesíteni kell. A környezet védelméért felelős államigazgatási szervek és a 
nyilvánosság értesítése a TRT módosítás egyeztetésének keretében fog megtörténni. 
 
A döntésnél a Korm. rendelet 1. § (3) bekezdésben, a 4. § (1)-(2) bekezdésében, valamint az 
5. § (1) bekezdésében megfogalmazott kritériumokat kell figyelembe venni, melyek szerint: 
 a módosítás csak a település egy részére terjed ki (Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) 

pont), 
 a módosítás alá vont területen nem végeznek a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alá tartozó 

tevékenységet, 
 a módosítás alá vont területen a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alá tartozó 

környezethasználatot jelentő tevékenységet nem végeznek. 
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A hivatkozott Korm. rendelet áttekintése alapján megállapítható, hogy a környezeti vizsgálat 
elvégzése az alábbi ok alapján nem indokolt. 

1.) A módosítás csak a 08/40 hrsz-ú telek déli részére (cca 1,8 ha) terjed ki, a helyszín 
korábban is beépített volt, sertéstelepként működött. 

2.) A területen fuvarozással, raktározással kapcsolatos, környezeti hatásvizsgálatra 
nem kötelezett tevékenységre lesz mód. 

3.) A területen hatásvizsgálatra kötelezett környezethasználatot jelentő tevékenység 
végzésére nem lesz mód. 

 
A fentiek alapján a következő határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 
 
 

Határozat-tervezet 
.../2012. (…..) ÖH. 
Felsőlajos Község Településrendezési Terve módosításához kapcsolódóan, környezeti 
vizsgálat szükségességének meghatározása a 08/40 hrsz-ú telek beépítésre szánt területi 
kijelöléséhez. 
 
 

Határozat 
 
 

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a 2012. 
februárban előzetes egyeztetésre bocsátott rendezési terv módosításhoz az egyes tervek és 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 1. § (3) bekezdése és a 3. § alapján a környezeti vizsgálat elvégzését nem 
tartja indokoltnak, mivel a  
 
- a módosítás csak a település egy – beépítési hagyományokkal rendelkező – részére terjed ki, 
 

- a módosítás alá vont területen nem végeznek a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alá tartozó 
tevékenységet, 
 

- a módosítás alá vont területen nem végeznek a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés alá tartozó 
környezet-használatot jelentő tevékenységet. 
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2012. július 25. 
 
Felsőlajos, 2012. július 19. 
 

Kun János s.k. 
alpolgármester 
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Előterjesztés 1. melléklete 
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