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ELŐTERJESZTÉS 
 

Tárgy: Balatoni Bringakör fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési eszközök módosítása  
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Folyamatban van a Balatoni Bringakör tárgyában a HÉSZ. módosítása. 
 
Az  egyes  tervek,  illetve  programok  környezeti  vizsgálatáról  szóló  2/2005.  (I.11.)  Korm. 
rendelet  (a  továbbiakban:  „R.”)  3.  §-a  szerint  „A  terv,  illetve  program  kidolgozásának 
megkezdésekor  a  terv,  illetve  program  kidolgozásáért  felelősszerv  (a  továbbiakban: 
kidolgozó) állapítja meg, hogy a terv, illetve program beletartozik-e az 1. § (2) bekezdés szerint  
környezeti  vizsgálatra  vagy  az  1.  § (3) bekezdés  szerint  a  környezeti  vizsgálat 
szükségességének eseti eldöntésére kötelezett körbe.”Jelen módosítás kapcsán a környezeti 
vizsgálat szükségességéről eseti döntést kell hozni. A „R.” 4. § (2) bekezdése szerint „A döntéshez 
a kidolgozó kikéri a 3. számú mellékletben meghatározott  környezet  védelméért  felelős  
közigazgatási  szervek  (a  továbbiakban: környezet  védelméért  felelős  szervek)  véleményét  
arról,  hogy  a  hatáskörükbe  tartozó környezet-vagy természetvédelmi szakterületet illetően 
várható-e jelentős környezeti hatás. E szervek véleményük kialakításában a 2. számú mellékletben 
foglaltak közül a hatáskörükbe tartozó és a szóban forgó terv, illetve program jellege alapján a 
tervre, illetve a programra vonatkoztatható szempontokat veszik figyelembe.”A „R.” 4. § (3) 
bekezdése alapján a vélemény kéréséhez meghatározott tartalmú tájékoztató anyagot kellett 
elkészíteni a tervezési feladatról, a terv céljáról, a módosítás lényegéről és a rendelkezésre álló 
információkról. A véleményadásra a minimális 15 napos határidőt állapítottuk meg. A „R”4.§ (5) 
bekezdése szerint a döntés  meghozatalánál a megadott  határidőre  beérkezett  véleményeket kell 
figyelembe venni (határozati javaslat 2. melléklet). 
 
Kérem a képviselő-testületi tagokat, hogy szíveskedjen az előterjesztést megtárgyalni és az 
esetleges véleményt megküldeni. 
 
Alsóörs, 2021.06.08     Hebling Zsolt 

 polgármester 
 

 
…./2021.(VI.10.) számú önkormányzati határozat 

 
 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-
testület tagjainak véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
1. Alsóörs Község Önkormányzata – a mellékelt indokokra alapozva – megkérte az érintett 

államigazgatási szervek véleményét az egyes tervek, illetve programok környezeti 
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése értelmében a 
Balatoni Bringakör fejlesztéséhez kapcsolódó településrendezési eszközök módosításának 
tárgyában, hogy várható-e jelentős környezeti hatás. 
 

2. A beérkezett vélemények alapján nem szükséges a környezeti vizsgálat lefolytatása és a 
környezeti értékelés elkészítése (lásd 2. melléklet). 

 
3. A Polgármester a kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján intézkedik a határozat 

nyilvánosságra hozataláról. 
 
Felelős: Hebling Zsolt polgármester 
Határidő: 15 nap 
       Hebling Zsolt 



 

 polgármester 
 

 
 
 
 

1. melléklet: Indokolás arról, hogy nem szükséges a környezeti vizsgálat lefolytatása 

 a módosítás kis kiterjedésű, nem érint termőföldet, sem erdőterületet;  

 a módosítás nem érint országos szintű természetvédelmi oltalom alatt álló területet; 

 a módosítás nem érinti ökológiai hálózat elemeit; 

 a módosítás nem érint környezeti problémákkal terhelt területet; 

 a módosítás nem érint régészeti területet, 

 a módosítás műemléket, műemléki környezetet, helyi védett területeket nem érint; 

 a módosítás más tervekre, programokra hatással nem lesz, a környező terület felhasználások 
rendeltetésszerű használatát nem korlátozza; 

 a módosítást a környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok végrehajtása nem érinti; 

 országhatáron átterjedő környezeti hatással nem jár. 
 

2.melléklet: Vélemények összefoglaló táblázata 
 

5/2002 (I.11.) Kr. 2.II. MELLÉKLET SZERINTI 
ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS 
SZÜKSÉGESSÉGE 

MINDIG RÉSZT VESZ 

1 
VMKH Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 

nem szükséges 

2 Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság nem szükséges 

3 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság  
(területi vízügyi és vízvédelmi hatóság) 

nem válaszolt 

4 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

nem szükséges 

ÉRINTETTSÉG ESETÉN VESZ RÉSZT 

5. 
Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami 
Főépítészi Iroda 

nem szükséges 

6. 
VMKH Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály 

nem szükséges 

7. 
VMKH Veszprémi Járási Hivatal Agrárügyi 
Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 

nem szükséges 

8. 
VMKH Földhivatali Főosztály Földhivatali 
Osztály 

nem válaszolt 

9. VMKH Bányászati Osztály nem szükséges 

10. 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
(természetes gyógytényezők) 

nem érintett 

11. 
Budapest Főváros Kormányhivatala 
Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály 

nem szükséges 

12. 
Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
(tűzvédelem, polgári védelem) 

nem szükséges 

 
 


