2/2005. ( I. 11.) KORM. RENDELET SZERINTI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT ELDÖNTÉSÉRE VONATKOZÓ
BEÉRKEZETT VÉLEMÉNYEK DOKUMENTÁLÁSA, SZAKMAI KIÉRTÉKELÉSE ÉS INDOKOLÁSA

1. sz. melléklet

Tárgy: Debrecen Megyei Jogú Város településszerkezeti tervéről szóló a 124/2001. (VI. 21.) Kh. számú határozat, illetve Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003.
(V. 23.) Kr. rendelet (DÉSZ) módosítása Debrecen, Pallag településrészt érintően a 72.sz. vrk. Mezőgazdász utca - Manninger Gusztáv utca – Hanga utca - tervezett belterület határ – 4.sz. főút – 05/13 hrsz-ú
beépítésre nem szánt terület– Bánat utca által határolt területrészt érintően a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat szükségességének eldöntésével kapcsolatban

Megkeresett államigazgatási
szerv/hatóság/ hivatali szervezet
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztály

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Főosztály

Megkeresés
átvételének
időpontja
(tértivevény)

Határidőn belül
válaszolt

Határidőn túl
válaszolt

Nem válaszolt

2017. 03. 28.

2017. 04. 07.

-

-

HB-03/KTF/01175-5/217.
környezeti vizsgálat természetvédelmi és környezetvédelmi szempontból nem tartja indokoltnak

-

1636-4/2017.
a módosítás természetvédelmi szempontból jelentős hatással bíró kérdéseket, problémákat nem
vet fel;
észrevétel: a Nagyerdővel határos, 66056/2 hrsz.-ú korábban erdőterületként rögzített ingatlan
lehetőség szerint a jövőben is maradjon beépítetlen puff övezet, szem előtt tartva a Nagyerdő
területének védelmét

-

HB/NEF/00799-3/2017.
környezet- és település-egészségügyre kiterjedően nem várható jelentős környezeti hatás, ezért a
helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosítása során környezeti vizsgálat készítését nem
tarja szükségesnek

2017. 03. 28.

2017. 03. 28.

-

2017. 04. 10.

2017. 04. 19.

-

Iktatószám / Érdemi észrevétel

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

2017. 03. 28.

2017. 04. 04.

-

-

35900/3731-5/2017./Ált.
tűz- és polgárvédelmi szempontból környezeti vizsgálat, értékelés nem indokolt,
felszíni és felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére kiterjedően vizsgálat készítése
nem szükséges,
összefoglalóan katasztrófavédelmi szempontból a környezeti vizsgálat elkészítése nem indokolt

DMJV Polgármesteri Hivatal
Zöldterületi Osztály

2017. 03. 27.

2017. 04. 07.

-

-

ZÖLD-60187-2/2017.
környezeti vizsgálat elkészítését nem tartja szükségesnek,
tájékoztatást ad arról, hogy a 66066 hrsz.-ú ingatlanon helyi jelentőségű természetvédelmi érdek
jelenik meg, melyet a tervezés során kér figyelembe venni

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Kormánymegbízotti Kabinet
Állami Főépítész

2017. 03. 28.

2017. 04. 10.

-

-

HB/01-ÁF/00076-3/2017.
a módosítás környezeti hatását az épített környezet szempontjából nem ítéli olyan jelentősnek, ami
a környezeti vizsgákat lefolytatását szükségessé tenné

-

HB-03/ERD/08298-2/2017.
környezeti vizsgálat készítését nem tartja indokoltnak, e mellett adatszolgáltatást adott az erdővel
borított terület, illetve erdőterületek, valamint kiváló termőhelyi adottsággal rendelkező erdőterület
terület nagyságáról

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal Agrárügyi
Főosztály, Erdőfelügyeleti Osztály

2017. 03. 28.

-

2017. 04. 06.
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Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény-és
Talajvédelmi Főosztály,
Növény- és Talajvédelmi Osztály

2017. 03. 28.

2017. 04. 10.

-

-

HB-03/NTO/01489-2/2017.
a módosításhoz környezeti értékelés elvégzését talajvédelmi szempontból nem tartja indokoltnak

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatal
Agrárügyi Főosztály
Földmérési és Földügyi Osztály

2017. 03. 28.

2017. 04. 04.

-

-

10089-3/2017.
környezeti vizsgálat elkészítése földvédelmi szempontból nem indokolt

-

BO/15/00776-2/2017.
a területen nincs olyan nyilvántartott ásványvagyon előfordulás vagy védelmet igénylő földtani
érték, szerkezet, nem ismert olyan egyéb földtani tényező, amelynek védelme érdekében feltételek
előírása, jelentős környezeti hatással kapcsolatos szakterületi előírás válna szükségessé

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály

2017. 03. 29.

2017. 04. 04.

-

Budapest Főváros Kormányhivatala
Népegészségügyi Főosztály

2017. 03. 30.

-

2017. 04. 19.

-

az eljárás megindításakor még az Országos Tisztiorvosi Hivatal, Közegészségügyi Főosztály,
Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Osztály volt az érintett államigazgatási szerv, jogszabályi változások
okán már az új szerv adott szakmai választ:
BP/FNEF-TKI/03109-2/2017.
az érintett területen természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi,
Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztálya

2017. 03. 30.

-

-

x

-

Országos Közegészségügyi Központ
Országos Kémiai Biztonsági
Igazgatóság

2017. 03. 30.

2017. 03. 31.

-

-

OKBI-1284-2/2017.
kémiai biztonsági szempontból a környezeti vizsgálat elvégzését nem tartja szükségesnek

Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Igazgató-helyettesi Szervezet

2017. 03. 28.

-

-

-

e szerv helyett a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságadott 35900/3731-5/2017./Ált.
levelében adott választ, tájékoztatást

Összefoglalva:
A környezeti vizsgálat eseti eldöntésére vonatkozó eljárás 2017. március 30. - 2017. április 14. (a megkeresés kézhezvételétől számított 15 nap) közötti időszakot követően
lezárult, mellyel kapcsolatban a fenti táblázatban összesített vélemények érkeztek a Főépítészi Irodánkhoz.
A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet szerint az eljárásba bevont államigazgatási szervek és az SZMSZ szerinti véleményezők nem tartják indokoltnak a környezeti vizsgálat
lefolytatását az érintett területrészre, a településrendezési eszköz módosításához csatolt dokumentációban foglaltakra figyelemmel.
A fentiekben rögzítettekre figyelemmel a főépítészi javaslat: környezeti vizsgálat lefolytatása nem indokolt.

