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Sárpilis Község Önkormányzata 

Sárpilis  

Béke tér 1. 

7145 

                                                                                                                     Tel/Fax:74/496-556 
 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, 

Az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 30.-án megtartott 

rendkívüli nyílt ülésére: 

 

 

Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-

testületének            /2016. (XI. 30) számú határozata 

 

Környezeti értékelésről 

 

Sárpilis község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 

többször módosított 1995. évi LIII. törvény 43. § (5) 

bekezdés b) pontja, valamint a 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet 1. § (2) és (3) bekezdése alapján az alábbi 

döntést hozza: 

 

Sárpilis község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 

szempontjait figyelembe véve úgy határozott, hogy a 

településrendezési terv módosításaira vonatkozóan 

környezeti vizsgálat lefolytatását nem írja elő. 

Indoklás: 

1. A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (3) 

bekezdésének a) pontja alapján „a település egy részére 

készülő szabályozási tervnél, illetve helyi építési 

szabályzatnál (továbbiakban: HÉSZ), továbbá olyan 

más, a (2) bekezdés b) pontjába tartozó tervnél, illetve 

programnál, amely helyi szinten kis terület használatát 

határozza meg”, továbbá az 1. § (2) bekezdésébe 

tartozó „terv, illetve program kisebb módosításánál” 

eseti döntés alapján határozható meg környezeti 

vizsgálat szükségessége. A rendezési terv tervezett 

módosítása az alábbiakat foglalja magában:  

2. Önkormányzat kérésére módosítására kerül 

Sárpilis Község HÉSZ rendelete az alábbiak szerint: 

-  „Kispilis” településrész (254, 255, 256/1, 256/2, 257, 

258, 259, 260/1, 260/2, 261, 262 hrsz-ú ingatlanok) Lf 
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jelű falusias lakóterületből mezőgazdasági telephely, 

gazdasági funkciók kialakítására alkalmas területbe 

sorolása 

3. A Kr. 4. § (2) bekezdése alapján a kidolgozó - az 

önkormányzat - kikérte a 3. számú mellékletben 

meghatározott környezet védelméért felelős szervek 

véleményét, amelyek az alábbiak: 

Tolna Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, 

Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály 

Építésügyi Osztály TOD/25/386-2/2016. (11. 22.) 

számú levelében előadta, hogy a tervezett módosítás az 

épített környezetre jelentős környezeti hatással nincs, a 

módosításnak az épített környezet védelmére káros 

hatása nincs, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását 

nem tartotta szükségesnek. 

Tolna Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-

biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztály TOF/53/728-2/2016. (11. 15.) 

számú levelében megállapította, hogy a 

településrendezési terv módosítása nem jár jelentős 

környezeti hatással. 

 

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Főosztály, Közegészségügyi Osztály TO/70/00996-

2/2016. (11. 15.) számú levelében megállapította, hogy 

a benyújtott dokumentáció alapján a módosítással 

kapcsolatban további környezeti értékelés elvégzése 

nem indokolt. 

Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály KTF-18865/2016. (11. 

10.) számú levelében a tárgyi településrendezési 

tervmódosításhoz a környezeti vizsgálat elkészítését 

nem tartotta szükségesnek. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Figler János polgármester 

 

 


