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Tisztelt Közgyűlés!
A környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendeletet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 2017-es módosításának következtében a korábban
önkormányzati feladatként jelentkező stratégiai zajtérkép elkészítésére a környezetvédelemért
felelős miniszter a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban: HOI) jelölte ki,
mint a zajtérképek elkészítésének kötelezettjét.
Debrecen közigazgatási területére vonatkozóan az előző stratégiai zajtérkép 2012-ben készült
el, amely alapján összeállított intézkedési terv 2013-ban került elfogadásra. A vonatkozó
jogszabályok szerint a stratégiai zajtérképeket 5 évente felül kell vizsgálni és szükség szerint
módosítani kell. Városunk zajtérképének a 2017-es évre vonatkozó felülvizsgálatát a Korm.
rendelet módosítása következtében már a HOI készítette el 2018-ban. A zajtérképeket a
szakemberek nem mérések alapján, hanem a közúti, a vasúti, és a légi közlekedés, valamint az
IPPC
üzemek
zajkibocsátását
meghatározó
paraméterek
figyelembevételével,
modellszámítással állították elő.
A környezetvédelmi hatóság 2018. októberében levelében tájékoztatta a HOI-t, hogy
Debrecen stratégiai zajtérképét jóváhagyta, amelyre tekintettel a HOI 2018. decemberében
adta át önkormányzatunknak az elkészült zajtérképet.
A Korm. rendelet. 1. § (3a) bekezdése értelmében a zajtérképekhez kapcsolódó intézkedési
tervek elkészítése továbbra is az érintett önkormányzatok kötelezettsége maradt.
Magyarország Kormánya az egyes stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek
hiánya miatt indított kötelezettségszegési eljárás megszüntetéséhez szükséges intézkedésről
szóló 1237/2017. (IV. 28.) Korm. határozatával az intézkedési tervek elkészítéséhez a
szükséges többletforrást biztosította, melynek keretében Debrecen városának bruttó
13.603.446. Ft-ot biztosított.
Debrecen város intézkedési tervét a 2017. évi stratégiai zajtérkép vonatkozásában kellett
elkészíteni, amelyben felülvizsgálatra került a korábbi intézkedési terv. Az elkészült
intézkedési terv elsősorban azon területek esetében foglamaz meg beavatkozási lehetőségeket,
ahol a zajtérkép alapján indokolt.
Az intézkedési tervben a szakértők feltüntették azokat a fejlesztéseket, beruházásokat,
amelyek kimutatható zajcsökkentést eredményeztek az elmúlt években (2013-2017), továbbá
azokat a jelenleg folyó és tervezés alatt álló, valamint a következő 5 évben megvalósítandó
beruházásokat, amelyek a zajterhelés csökkenését eredményezik.
Az intézkedési tervet a jogszabályi előírások alapján véleményezésre megküldtük az érintett
hatóságoknak, valamint a közvélemény tájékoztatása is megtörtént a Korm. rendelet 11. § (5)(6) bekezdésének megfelelően, észrevétel azonban nem érkezett.
Önkormányzatunknak az intézkedési tervet 2019. április 30. napjáig – a jogszabályi
kötelezettségeknek eleget téve – meg kell küldenie az Agrárminisztérium részére.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Határozati javaslat

A Közgyűlés
a Városfejlesztési Főosztály vezetőjének előterjesztésére
a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Korm. rendelet 1. § (3a)
bekezdése, 12. § (1) bekezdése és a 13. § (1) bekezdése alapján
1./ elfogadja „Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképére alapuló intézkedési
tervének 2017. évi felülvizsgálata” elnevezésű dokumentumot a melléklet szerint.
2./ Felkéri a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy az elfogadott intézkedési tervet küldje
meg az Agrárminisztérium részére.
Határidő:
Felelős:

2019. április 30.
a Városfejlesztési Főosztály vezetője

A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.
Debrecen, 2019. április 9.
Pacza Gergely
főosztályvezető

