


ELŐTERJESZTÉS 
 
 

Jászboldogháza Község településrendezési eszközei módosítására vonatkozó környezeti 
vizsgálatáról 

 
 

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet alapján a településrendezési eszközök módosításánál a várható környezeti 
hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján dönthető el a környezeti vizsgálat 
szükségessége. 
A fenti számú rendeletben meghatározottak alapján a kidolgozó kikérte a környezet 
védelméért felelős szervek szakmai véleményét. 
 
A településrendezési eszköz módosítás Jászboldogháza külterületének déli részén meglévő 
kötöttpályás közlekedési terület  módosítása a vasúti forgalmat akadályozó jelentős 
műszaki és forgalmi akadályok felszámolása megvalósítása érdekében történik. 
 
Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 
hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet 2.1.94. 
pontjában kiemelt jelentőségű beruházásnak jelölte a tárgyi beruházást, így egyeztetési 
eljárása: egyszerűsített eljárásrend. 
 
 
A környezet védelméért felelős szervek fenti módosítással kapcsolatban nem kérték a 
környezeti vizsgálat lefolytatását, mert nem ítélték jelentősnek és a környezetre nézve 
terhelőnek a várható környezeti hatást. 
Fenti előzmények ismeretében terjesztem elő a következő képviselő-testületi határozati 
javaslatot: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



……………..számú Képviselő-testületi határozat-tervezet: 
 

Jászboldogháza Község településrendezési eszközök módosításához kapcsolódó  környezeti 
vizsgálatáról 

 
 

Jászboldogháza Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13§ (1) 1. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva, valamint a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 5.§ (3) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján Jászboldogháza külterületének déli részén meglévő 
kötöttpályás közlekedési terület  módosítása a vasúti forgalmat akadályozó jelentős 
műszaki és forgalmi akadályok felszámolása megvalósítása érdekében készülő 
településrendezési eszközök módosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálatát nem készítteti 
el. 

 
Fenti területre vonatkozó döntését az alábbiakkal indokolja: 
 

A tervezéssel érintett terület vonatkozásában  a környezet védelméért felelős szervek nem 
ítélték jelentősnek és a környezetre nézve terhelőnek a várható környezeti hatást, mely a 
környezeti vizsgálat lefolytatását szükségessé tenné. 
 
Fentiek alapján a Képviselő – testület nem látja szükségét a fenti területre környezeti vizsgálat 
lefolytatásának. 
 
 
Fenti határozat 2023. ……………. napján lép hatályba. 
 
E határozatot a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 5.§ (3) alapján, a környezet védelméért felelős 
szerveknek meg kell küldeni. 
 
 
 
……………………………….    …………………………………… 
 
                polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Határozatról értesülnek: 
 

1.  Polgármester,  
2.  Jegyző,  



3.  Jász – Nagykun - Szolnok  Vármegyei Kormányhivatal,  Állami Főépítész,  Szolnok 
4.  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága, Debrecen 
5.  Jász – Nagykun - Szolnok  Vármegyei Kormányhivatal, Népegészségügyi Főosztály, 

Szolnok 
6.  Jász – Nagykun – Szolnok  Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, 

Hulladékgazdálkodási és Természetvédelmi Főosztály, Szolnok 
7.  Budapest Főváros Kormányhivatala, Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 

Örökségvédelmi Osztály, Budapest 
8.  Hajdú – Bihar Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály,  Erdőfelügyeleti 

Osztály 
9.  Jász – Nagykun – Szolnok  Vármegyei Kormányhivatal, Járási Földhivatal, Szolnok 
10. Jász – Nagykun – Szolnok  Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szolnok 
11. Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága,  Szolnok 
12. Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály, Közegészségügyi 

Osztály, Budapest 
13. Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest 
14. Jász – Nagykun - Szolnok  Vármegyei Kormányhivatal, Agrárügyi Főosztály, 

Növény – és Talajvédelmi Osztály Szolnok 
15. Horváth Adrienne mb. főépítész,,  
16. Kiszelovics és Társa Településtervező Kft, Szolnok 
18.  Irattár 


