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4 .  N a p i r e n d  
 

H A T Á R O Z A T I  J A V A S L A T  
Településrendezési terv módosítása – véleményezési eljárás lezárása 

Tolmács község településrendezési eszközei módosításával összefüggő döntésekre (beérkezett 
vélemények ismertetése, elfogadása; környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése) 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

A "KISSTERV Településtervezési" Kft. elkészítette a módosított településrendezési eszközöket, 
melynek véleményeztetése megtörtént, mind az érintett szervek, mind a lakosság részéről. Az 
elfogadást megelőző állami főépítészi végső szakmai véleményezés előtt a képviselő-testületnek az 
alábbi döntéseket kell meghoznia az eljárás folytatásához: 
 
I. A beérkezett vélemények ismertetése, és elfogadása: 
 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerint a véleményezést követően a beérkezett véleményeket 
ismertetni kell a képviselő-testülettel, amelyek elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-
testület dönt. A képviselő-testületnek a vélemény, észrevétel el nem fogadása esetén a döntését 
indokolnia kell.  
 
A lakosság részéről észrevétel nem érkezett. A szakmai szervek részéről a mellékelt vélemények 
érkeztek (1. melléklet).  
A Képviselő-testületnek a vélemények megismeréséről  az I. képviselő-testületi határozat tervezet 
szerint javasoljuk a döntés meghozatalát. 
 
 
II. környezeti vizsgálat szükségessége: 
 
A képviselő-testületnek döntést szükséges hozni arról is, hogy az önkormányzat környezeti értékelést 
kíván-e készíttetni a módosításokhoz kapcsolódóan, vagy sem: 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban Korm rendelet) alapján a településrendezési tervek módosításánál a várható környezeti 
hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a településrendezési terv 
módosításához a környezeti vizsgálat szükségessége. 
A fenti számú rendeletben meghatározottak alapján a kidolgozó kikérte a környezet védelméért felelős 
szervek szakmai véleményét.  
A környezet védelméért felelős megkeresett szervek az érintett területekre vonatkozóan a tervezett 
változtatás várható környezeti hatását nem tartották jelentősnek, így nem kérték a környezeti vizsgálat 
lefolytatását (2. melléklet). (A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási 
Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala hivatalos véleményében először javasolta a környezeti 
értékelés elkészítését, majd a 2014. augusztus 29-én a Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint 
megbeszélést tartottunk, amely során e hatóság is kinyilvánította, hogy nem javasolja a környezeti 
értékelés elkészítését). 
 
Fenti előzmények ismeretében előterjesztem az alábbi II. képviselő-testületi határozati javaslatot, 
melyet elfogadásra javaslok. 
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Tolmács, 2014. szeptember 26. 
 
 Tisztelettel: 
 
 

Hajnis Ferenc 
polgármester 

 

I. határozati javaslat 
…./2014. (X…….) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
Tolmács község településrendezési eszközei módosítása során beérkezett vélemények ismertetéséről, és 
elfogadásáról 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdése által biztosított 
jogkörében, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 39. § (2) bekezdése szerint a Tolmács község településrendezési 
eszközei módosítása véleményezési szakasza során beérkezett véleményeket megismerte, és azokat 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Határozatról értesülnek: 
1.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, 

3525 Miskolc, Dóczy J. u. 6. 3525 Miskolc, Pf.: 464 
2.  Rétság Város Jegyzője első fokú építésügyi hatóság, 2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
3.   „KISSTERV Településtervezési” Kft. 5350 Tiszafüred, Pék u. 1. 
4.  Irattár 
 

 

II. határozati javaslat 
…./2014. (X…….) képviselő-testületi határozati j a v a s l a t  
Tolmács község településrendezési eszközei módosításának környezeti vizsgálatáról 
 
Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján Tolmács község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó környezeti 
vizsgálatát nem készítteti el. 
A képviselő-testület a fenti tárgykörre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja: 
A módosítással érintett területekre vonatkozóan nem látja szükségét a környezeti vizsgálat 
lefolytatásának, tekintettel arra, hogy a tervezett változtatás várható környezeti hatása nem jelentős, 
valamint a felelős szervek sem javasolták annak elkészítését. 
E határozatot a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján, a környezet védelméért 
felelős szerveknek meg kell küldeni, melyről a Jegyzőnek kell gondoskodni. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

Határozatról értesülnek: 
1.  Nógrád Megyei Kormányhivatal Földhivatala, 3100 Salgótarján, Május 1. út 41. (3101 

Salgótarján Pf. 91.) 
2.  Bükki Nemzeti Park Igazgatósága, 3304 Eger, Sánc u. 6. 
3.  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Építésügyi Hivatalának Állami Főépítésze, 3525 

Miskolc, Dóczy J. u. 6. (3525 Miskolc, Pf.: 464) 
4.  Nógrád Megyei Kormányhivatal Növény - és Talajvédelmi Igazgatóság, 2660 Balassagyarmat 

Mártírok útja 78. (2660 Balassagyarmat Pf.: 3.) 
5.  Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Intézete, 2660 

Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. 
6.  Heves Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. (3301 Eger, 

Pf.: 41.) 
7.  Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi 

Hivatala, 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
8.   „KISSTERV Településtervezési” Kft. 5350 Tiszafüred, Pék u. 1. 
9.  Irattár 
 

 

 
 
 
























































