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Tisztelt Polgármester Úr!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 218/2009. (X.6.) Korm.
rendelet 9/A §-ban biztosított jogkörben eljárva, Demjén Község településrendezési eszközeinek
módosításához, - az egyeztetési dokumentációban foglaltak alapján - kifogással nem élek.
A tervezett beruházások erdőkre gyakorolt várható hatásaira vonatkozó környezeti vizsgálat lefolytatását
nem tartom szükségesnek.
A kiadmányozási jog a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 20. §-án, valamint a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető
Kormánymegbízottnak a Heves Megyei Kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési szabályzatáról
szóló 3/2020. (II. 28.) utasítás Melléklete 3. §-ának, 12-14. §-ának rendelkezésein alapul.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint
Ignácz Balázs, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Csendes József
erdészeti osztályvezető
Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 510 570
KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG
E-mail: fmeg@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu
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Fodor Géza polgármester úr részére
Demjén Község Önkormányzata
Demjén
Kossuth tér 1.
3395
Tárgy: Demjén Község településrendezési eszközeinek módosítása tárgyalásos eljárásban - környezeti
hatás jelentőségének meghatározása
Tisztelt Polgármester Úr!
Demjén Község Önkormányzata a település részterületeit érintően a Településszerkezeti Tervének és
Helyi Építési Szabályzatának (melynek
melynek melléklete a Szabályozási Terv) módosítását kezdeményezte.
A módosítás keretében a Magyar Gomba Kertés
Kertész Kft. fejlesztési szándékainak megvalósíthatósága
érdekében a különleges beépítésre szán
szánt - mezőgazdasági üzemi terület 2 jelű övezet bővül a 0203/20
hrsz-ú és a szomszédos ingatlanokon a véderdő terhére, a Laskó-patak
ak mentén a védőtávolságot
védőtávolság 50 mről 20 m-re csökkentenék, továbbá az érintett övezetben a megengedett legnagyobb épületmagasság
6,5 m-ről 12 m-re növelése tervezett
tervezett,, technológiai okokból a beépíthetőség 20 %-án
%
ezt is meghaladó
magasságú építmények megengedésével.
Hivatkozott számú megkeresésében a településrendezési eszközök módosításával összefüggésben
környezeti vizsgálat készítéséhez kérte véleményemet. Fentiekre tekintettel „„az
az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 4.§ (2)
bekezdése értelmében, a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez szakterületemet
illetően (településfejlesztés, területrendezés, telep
településrendezés,
ülésrendezés, településkép-védelem)
településkép
az alábbi
véleményt adom:
A településrendezési eszközeik tervezett változásából adódó várható környezeti hatás mértékét - az
épített környezet védelme szempontjából nem ítélem jelentősnek, így
környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek.
Felhívom szíves figyelmét a R. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a tárgyi eljárás
lefolytatása után önkormányzati döntést kell hozni a környezeti vizsgálat szükségességéről vagy
annak elvetéséről.
Amennyiben a környezeti vizsgálat készítése mellet döntenek, úgy a R. 7. § (1) bekezdésében foglaltak
szerint a környezeti értékelés konkrét tartalmának és részletezettségének (továbbiakban: tematika)
megállapításhoz - az épített környezet védelme sszempontjából - a következő tájékoztatást adom:
A R. 4. sz. mellékletében foglalt általános követelmények tartalmazzák azokat az elemzési
szempontokat, melyek vezérfonalként szolgálnak a vizsgálat kidolgozása során. A 3.6.1.1 pont előírja,
hogy a vizsgálatnak
nak tartalmaznia kell a program megvalósulása esetén a környezetet érő hatások,
környezeti követelmények előrejelzését a környezeti elemekre nézve, különös tekintettel az épített
környezetre, és annak részeként az épített és régészeti örökségre.
Állami Főépítészi Iroda
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9
9. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 521 500
KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHG
E-mail:
mail: titkarsag
titkarsag@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu
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Az így elkészített, környezeti érékelést tartalmazó dokumentációt véleményeztetni kell.
A környezeti értékelés egyes részeit a 4. számú mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek
megfelelő részszakterületeken „a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi
szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint” tervezői
névjegyzékbe bejegyzett, jogosultsággal rendelkező (környezetvédelmi szakterületen, illetve
részterületein SZKV betűjelű, természetvédelmi szakterületen és részterületein SZTV betűjelű, valamint
tájvédelmi szakterületen SZTjV betűjelű szakértői jogosultsággal rendelkező) szakértő készíti el. Ld.: R.
8. § (1);
Abban az esetben, ha környezeti vizsgálat készítését nem tartják szükségesnek, úgy ettől eltérő
vélemény(ek) esetén a R. 5. § (1) értelmében az indokok tisztázása érdekében megbeszélést kell
tartani!
Felhívom a szíves figyelmét arra, hogy a R. 5. § (2); (3) bekezdéseiben foglaltak szerint a „kidolgozót”,
tehát ebben az esetben az önkormányzatot – a nyilvánosság irányába is – teljes körű (a környezet
védelméért felelős szervek véleményétől eltérő döntés esetén az eltérés tényét és a döntés indokait is
tartalmazó) tájékoztatási kötelezettség terheli. Ennek megfelelően a döntést (azaz önkormányzati
határozatot) és annak indokolását az Állami Főépítész részére is meg kell küldeni.
Kelt. Egerben, az elektronikus aláírás szerint.
A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:
Dr. Veres Zoltán
igazgató

A HE/ÁFI/281-2/2022. számú levélről értesülnek:
1. Címzett
2. Irattár

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ
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Demjén Község Polgármestere
3395 Demjén, Kossuth L. tér 1.
Tisztelt Polgármester Úr!
D/322-15/2022. számú megkeresésére – az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (2)
bekezdése alapján – Demjén község településrendezési eszközeinek a 2022. május 4-én kelt
előzetes véleménykérő levélben vázolt módosításával összefüggő környezeti vizsgálattal
kapcsolatban vízügyi és vízvédelmi hatósági szempontból véleményem a következő:
A 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú melléklet II.1.d) pontja alapján jelen eljárásban
igazgatóságom „a felszíni és a felszín alatti vizek minőségi és mennyiségi védelmére
kiterjedően” vesz részt.
A 2. és 4. módosítási tételekkel kapcsolatban:
A tervezett módosítások fentiek szerinti szakkérdéseinket nem érintik, ezért a környezeti
vizsgálatot nem tartom szükségesnek.
Az 1. és 3. módosítási tételekkel kapcsolatban:
A hatósági nyilvántartás szerint a tervezési terület, a Demjén-Albertmajor jelenlegi, saját
szennyvízkezelése vízvédelmi szempontból fejlesztést igényelt. A szennyvízkezelés jelenleg
még vízjogi üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezik.
Előzőekre tekintettel szükséges, hogy a településrendezési eszközök a területen tervezett új,
vízigénnyel és szennyvíz keletkezésével járó beépítés, területhasználat esetén, víziközművek
szempontjából kötelezően előírják az országos településrendezési és építési
követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 8. §-ban meghatározott
teljes közművesítést.
Amennyiben a településrendezési eszközök a területen tervezett új, vízigénnyel és
szennyvíz keletkezésével járó beépítéshez, területhasználathoz az OTÉK 8. §-ban
meghatározott teljes közművesítést víziközművek szempontjából nem írják elő, abban az
esetben a módosításokkal összefüggő környezeti vizsgálatot szükségesnek tartom.
A környezeti vizsgálatban a tervezett vízhasználatokból keletkező szennyvizek felszíni és
felszín alatti vízvédelmi követelményeknek megfelelő kezelésének megvalósíthatóságát kell
vizsgálni és értékelni.
Cím: 3525 Miskolc, Dózsa Gy. út 15., 3501 Miskolc Pf.: 18
Telefon: +36(46) 502-962 Fax: +36(46) 502-963
E-mail: borsod.titkarsag@katved.gov.hu

Kelt: Miskolcon, az elektronikus bélyegző szerint
Lipták Attila tűzoltó dandártábornok
tűzoltósági tanácsos
megyei igazgató
Kapják:
1. Címzett (hk)
2. Iratokhoz
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ZÁRADÉK
A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
35500/4256-1/2022.ált.

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
3304 Eger, Sánc u. 6.- Levélcím: 3301 Eger, Pf. : 116.
Ig. közv.: (36) 422-700

Tel.: (36) 411-581
Fax: (36)412-791
E-mail: titkarsag@bnoi.hu
Honlap: www.bnpi.hu

Demjén Község Önkormányzata
FodorGéza
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Tárgy: Demjén - településrendezési eszközök
módosítása - környezeti vizsgálat
szükségességének megítélése

Demjén
Kossuth tér 1.
3395

Ügyiratszám: 1787/2/2022.
Ügyintézők: Kovácsné Majoros Csilla
Hivatkoz1isi szám: D/322-15/2022.

onk:onnanyzat@demjen.hu

Ügyintézőjük: -

Mellékletek: -

Tisztelt Polgátmester úrf
Demjén- Község Önkormányzata a hatályos településfejlesztési koncepciójátíak és
településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és
szabályozási terv) módosítását tervezi, amelyet "A településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről , valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről" szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32.§
(6) bekezdés c) pontja értelmében tárgyalásos eljárásban kíván lefolytatni. Az eljáráshoz
kapcsolódóan "Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáTól" szóló 2/2005~ (I.
ll.) Komí. rendelet l. § (3) bekezdése szerint kéri igazgatóságunk állásfoglalását arra
vonatkozóan, hogy szükségesnek tartja-e a településrendezési eszközök módosításával
kapcsolatos környezeti értékelés elkészítését.
A településrendezési terv módosítására vonatkozó szándékukat . az igazgatóságunkon
2022. május 4-én elektronikus ~ton beérkezett megkereső levelük tartalmazza.
A módosítás területe, témája:
.1. A 0203/20 hrsz-ú telken, a meglévő Különleges beépítésre szánt - mezőgazdasági üzemi
terület (K-mezőgazdasági üzemi 2) övezetének bövítése Kerecsend irányába az ott található
védelmi célú erdőterület (Ev) terhére.
2. A K-mezőgazdasági üzemi 2 övezet területe és a Laskó-patak közös szakaszán a patak
védőtávolságának 50 méterről 20 méterre csökkentése.
3. A K-mezőgazdasági üzemi 2 övezetének bövítése a Laskó-patak irányába az ott található
védelmi célú·erdőterület (Ev) terhére az előző pont szerinti 20méteres védőtávolságig, illetve
az ökológiai hálózat ökológiai folyosójának területéig.
4. A K-mezőgazdasági üzemi 2 övezet építési paraméterei közüla megengedett legnagyobb
épületmagasság 12 méterre növelése és technológiai okokból akár nagyobb építmények építési
lehetőségének biztosítása.
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Szakmai vélemény:
A tervezett módosítási területek országos jelentőségű védett természeti terület, Natura 2000
közösségi jelentőségű terület és az országos ökológiai hálózat területe által nem érintettek, a
területeken egyedi táj érték, a törvény erejénél fogva védelem alatt álló természeti· érték,
természeti terület és természeti emlékjelenlétéről nincs tudomásunk.

A tervezési területek a tájképvédelmi terület övezete által érintett, amellyel kapcsolatban a
területrendezési tervek készítésének és. alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló
9/2019. (VI. 14.) MVM rendelet 4. § fogalmaz meg előírásokat.
·
Kérjük Heves Megye Területrendezési Tervének az egyes övezetekre vonatkozó előírásait a
terv készítése során figyelembe venni.
A Kerecsenddel határos 0203/20 hrsz-ú ingatlanon lévő erdősáv részleges kímélete javasolt az
ipari tevékenység hatásainak csökkentése érdekében. A tervezett bővítés során az épületek
elhelyezését akadályozó faegyedek kitermelhetők, a megmaradók pedig továbbra is védelmi
funkciót biztosíthatnak
A 0203/53,0203/51, 0203/50, 0203/20 hrsz-ú ingatlanok esetében a Laskó-patak védőtávolsága
20 m-re csökkenthető abban az esetben, ha a patak megmaradt védőzónájában 3 szintes
növénytelepítés történik. A telepíthető fajok jegyzékét igazgatóságunk 2022. január 25-én,
elektronikus úton elküldte a Magyar Gomba Kertész Kft. részére.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról. szóló 2/2005. (1. ll.} Korm.
rendelet l. § (3} bekezdése alapján táj- és természetvédelmi szempontból a tervezési területre
vonatkozóan a környezeti értékelés készítését nem tartjuk szükségesnek.
A 314/2012. (XI. 8.} Korm. rendelet 43. § (2} bekezdése értelmében az elfogadott
településrendezési tervet szfveskedjenek igazgatóságunk részére megküldeni.
A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 37. § d} pontja alapján a telep"
egyeztetési-véleményezési eljárásaiban a továbbiakban is részt kívánunk v;

terv

Eger, 2022. május 10.
Tisztelettel:

Kapják:

l. Címzett
2. Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Tennészetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály (zoldhatosag@heves.gov.hu)
3. Nyugat-bükki Tájegység
4. Irattár
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Fodor Géza polgármester
Demjén Község Önkormányzata
3395 Demjén
Kossuth tér 1.
Iktatószám:
Ügyintézők:
Telefonszám:
E-mail:
Tárgy:

Hiv. szám:

BP/2602/00357-2/2022.
dr. Tóth János Attila
061/795-9045
toth.janos.attila@bfkh.gov.hu
Demjén településrendezési eszközeinek
részterületre vonatkozó módosítása –
örökségvédelmi
vélemény
környezeti
vizsgálat
szükségességének
meghatározásáról
D/322-15/2022.

Tisztelt Polgármester Úr!

A fent megjelölt hivatkozási számon és tárgyban küldött megkeresésükre az egyes tervek, illetve programok
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdésében, továbbá a 3. számú melléklet
II. 2. h) pontjában foglaltak alapján nyilatkozom, hogy a rendelkezésre álló szakanyagok alapján műemlékvédelmi és
régészeti örökségvédelmi szempontból
nem tartom szükségesnek
a környezeti vizsgálat lefolytatását.
Megállapítottam a Miniszterelnökség által vezetett közhiteles nyilvántartás (továbbiakban: Nyilvántartás)
aktuális adatai alapján, hogy a módosítással érintett ingatlanok területén a 34600 azonosító számú régészeti
lelőhely található. A tervezett módosítások a Nyilvántartás aktuális adatai alapján örökségi érdeket nem
sértenek.
A további hatósági eljárások során biztosítani kell az örökségvédelmi szempontok érvényesülését és a
területileg illetékes megyei örökségvédelmi hatóság, a Heves Megyei Kormányhivatal (Építésügyi és
Örökségvédelmi Főosztály, 3300 Eger, Szarvas tér 1.) a Kötv. 62. § a) pontja szerinti állásfoglalását ki kell
kérni.
Budapest, dátum: digitális aláírás szerint
Tisztelettel:
a kormánymegbízott helyett eljáró dr. Mészár Erika főigazgató
nevében és megbízásából:

Sajti Zsuzsanna

2022.05.26
15:29:50 +02'00'

Sajti Zsuzsanna
osztályvezető

Erről értesül:
1.
Címzett
2.
Heves Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, 3300 Eger, Szarvas tér 1.
Örökségvédelmi Osztály
Cím: 1056 Budapest, Váci u. 62–64.
Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 234. – Telefon: +36 (1) 79-59050
KRID: 422374158
E-mail: oroksegmasodfok@bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Fodor Géza polgármester úr
részére

Iktatószám:
Ügyintéző:
Telefonszám:
Tárgy:

Demjén Község Önkormányzata
Demjén
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Ez a levél kizárólag elektronikus úton kerül megküldésre KRID: 444356170
Tisztelt Polgármester Úr!
Demjén község településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos D/322-15/2022.
iktatószámú, 2022. május 4-én kelt megkeresésére a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő
hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján az alábbi
tájékoztatást adom.
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2)
bekezdése, illetve annak 3. számú melléklete a terv, illetve program megvalósítása során várható
környezeti hatás jelentőségének eldöntése kérdésében a Budapest Főváros Kormányhivatala Országos
Közúti és Hajózási Hatósági Főosztály részére közreműködési hatáskört nem állapít meg.
Fentiekre tekintettel a Környezeti Vizsgálat elkészítésével kapcsolatban, hatáskör hiányában észrevételt
nem teszek.
Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint
Tisztelettel:

dr. Sára Botond
kormánymegbízott nevében és megbízásából:
Bognár Géza
osztályvezető
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Iktatószám:

HE/NEF/0918-2/2022

Ügyintéző:

László Zoltánné

Telefonszám:

+36 (36) 795-881

Hivatkozási szám:

D/322-15/2022

Fodor Géza
polgármester részére
Demjén Község Önkormányzata
Elektronikusan
Tárgy: Demjén község településrendezési eszközeinek módosítása – vélemény, nyilatkozat a környezeti
értékeléssel kapcsolatban, a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntéséhez
Tisztelt Polgármester Úr!
Fent hivatkozott számú, 2022. május 4-én érkezett iratában foglaltakra, az egyes tervek, illetve
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet – a továbbiakban: 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet – 4. § (2), 7. § (1) bekezdéseinek és 3. számú melléklete II.1. c) pontjának
megfelelően, figyelemmel a 8. § (7) bekezdésére, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet – a következőkben: 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet – 60. § (3) bekezdésére,
további szíves felhasználás céljából a következő szakmai véleményt, nyilatkozatot adom:
A megküldött tájékoztatás alapján Demjén község településrendezési eszközeinek „Különleges
beépítésre szánt – mezőgazdasági üzemi terület” övezetének bővítésére, építési paramétereire
kiterjedően történő módosításából adódóan – környezet- és település-egészségügyi szempontból –
nem valószínűsíthető jelentős környezeti hatás fellépése, így e szakterületet érintően környezeti
értékelés elkészítése nem szükséges. Azonban az esetleges kedvezőtlen következmények megelőzése
érdekében indokolt vizsgálni az „Ev” jelű védelmi célú erdőterület csökkentése következtében a
lakótereket érhető, esetleges környezeti zajból és levegőterheltségből eredő, emberi egészségre
várhatóan gyakorolt hatásokat. Továbbá kérjük figyelembe venni az övezeti előírásoknál, hogy az
országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 33. §ával összhangban, közegészségügyi szempontból is épület olyan telkeken helyezhető el, ahol biztosított
a rendeltetésszerű használathoz szükséges víz, a keletkező szennyvíz vonatkozó előírások szerinti
elvezetése vagy ártalommentes elhelyezése és a képződő hulladék elszállítása, ártalmatlanítása. A
tervezett üzemi épületek szociális blokkjaiban emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű víz megfelelő.
Amennyiben környezeti értékelés kidolgozása mellett döntenek, tartalmában a módosítás lakosságot,
emberi egészséget érő hatásának vizsgálatára, értékelésére kiterjedően javasolt elkészíteni.
Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály
Cím: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 11. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 511 910
KRID azonosító: 669307799 - Hivatali kapu: HEVESKHNFO
E-mail: nepeu.titkarsag@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu
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Szakmai véleményem, nyilatkozatom indokolásaként az alábbiakat adom elő:
A D/322-15/2022. számú irat értelmében Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 419/2021.
(VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontja alapján, konkrét fejlesztések megvalósíthatósága
érdekében a településrendezési eszközök módosítását kezdeményezte. Ezzel összefüggésben, a
2/2005. (I. 11.) Korm. rendeletre hivatkozással nyilatkozatot, véleményt kérnek arról, hogy az adott
szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, szükséges-e környezeti vizsgálat elkészítése,
továbbá – amennyiben annak lefolytatása indokoltnak tartott – a környezeti értékelés tematikájára
vonatkozóan. Az irathoz mellékelték többek között a módosítások területének ábrázolását és az építési
terveket. A véleményezéshez nyújtott tájékoztatás tartalmazza a következőket:
- Az alábbi módosítási pontok támogatásáról hoztak döntést:
1. A 0203/20. hrsz.-ú telken lévő „Különleges beépítésre szánt – mezőgazdasági üzemi terület” „Kmezőgazdasági üzemi2” jelű övezetének bővítése, „Ev” jelű védelmi célú erdőterület terhére;
2. A fenti övezet és a Laskó-patak közös szakaszán a patak védőtávolságának 20 méterre csökkentése;
3. A fenti övezet Laskó-patak irányában való bővítése az ott elhelyezkedő „Ev” jelű területből;
4. A „Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület” övezetben a megengedett legnagyobb
épületmagasság 12 méterre való növelése, egyben a legnagyobb beépítettség 20%-án technológiai
okokból ennél magasabb építmény létesítési lehetőségének biztosítása.
- Az 1. és 3. pontoknál a módosítás célja a Magyar Gomba Kertész Kft. (a továbbiakban: Kft.)
telephelyének fejlesztéseként megvalósítani kívánt gombatermesztő telep B1 és B2 üzemi épülete
elhelyezhetőségének biztosítása. A beruházás érinti a Demjént és Kerecsendet elválasztó, tényleges
2

faállománnyal nem rendelkező, „Ev” jelű övezetet, összesen 5.745 m területen, továbbá az üzemi
terület és a Laskó-patak között tervezett, részben nemes nyaras monokultúrákkal fedett „Ev” jelű
övezetet, összesen 32.750 m
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kiterjedésben. Utóbbi környezetében a napelempark területe és

mezőgazdasági terület-szántó található. A 2. módosítási pont a Laskó-patak Kft. ingatlanjaival
szomszédos szakaszán helyezkedik el. A 4. pontban bemutatott változtatással a Kft. telephelyén a „Kmezőgazdasági üzemi2” övezettel érintett telkek új „K-mezőgazdasági üzemi6” jelű övezetbe kerülnek.
Fentiek alapján, környezet- és település-egészségügyi szempontból - álláspontom szerint - a megküldött
tájékoztatásban szerepeltetett módosításból adódóan jelentős környezeti hatás

jelenleg nem

vélelmezhető, környezeti értékelés elkészítését nem tartom szükségesnek.
Szakmai véleményem, nyilatkozatom kialakítása során figyelembe vettem az egészségügyről szóló
1997. évi CLIV. törvény 44. § (1) és 45. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint az egészségügyi hatósági és
igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban
foglaltakat. Szakmai véleményemet, nyilatkozatomat a 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (2) és 7. § (1)
bekezdésében, valamint 3. számú melléklete II.1. c) pontjában meghatározottak szerint, a 8. § (7)
bekezdésére figyelemmel, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében rögzített illetékességi szabály
alapján adtam meg.
Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint
A kormánymegbízott helyett eljáró dr. Kadlott Csaba főigazgató nevében és megbízásából:
Tisztelettel:
Dr. Pozsgai Szabolcs
főosztályvezető, megyei tisztifőorvos
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