
Pest Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 
1072 Bp. Nagydiófa u. 10-12. 
 
Tárgy: Bag Nagyközség településrendezési eszközeinek módosítása – környezeti vizsgálat és 
 értékelésre vonatkozó nyilatkozat a  2/2005. (I. 11.) Kormány rendelet  5. § (3) bekezdése alapján 
 
Tisztelt Címzett! 
 

Bag Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testülete a 24/2016. (V. 19.) sz. és 42/2016. (VI.16.) Kt. 
határozataiban döntött „Peres” még nem beépített, de 
kisvárosias lakóterületnek tervezett tömbjére és 
csatlakozó erdősávra vonatkozó hatályos 
településrendezési tervek módosításáról. 

A Képviselő-testület tekintettel az időközben 
megjelent 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet „a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési 
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről” átmeneti rendelkezéseire és az 
egyeztetésre és elfogadásra vonatkozó szabályaira, a 
tervet a 253/1997. (XII.20.) kormányrendelet „az 
országos településrendezési és építési 
követelményekről” (OTÉK) 2012. augusztus 6-án 
hatályos előírásai szerint teljes típusú eljárásban 
egyeztetni és elfogadni.  

Az Önkormányzat úgy döntött, hogy eltekint a „Környezeti vizsgálat lefolytatásától, ezúton tájékoztatjuk a 
Felügyelőséget a döntésünk indokairól, melyet a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján állítottunk 
össze.  
 
A terv megvalósítása következtében várható környezeti hatások jelentőségének meghatározása 
 
1.) A terv  
 
a) A módosításra kijelölt területen 
aa) a hatályos terv kisvárosias beépítése kereslet hiányában nem valósult meg, ezért területén a helyben 

szokásos életformának jobban megfelelő kertvárosias beépítést tervez az Önkormányzat, helyet 
biztosítva egészségügyi létesítménynek, közparknak, 

ab) A gazdasági és lakóterületet elválasztó erdőterület kis szakaszán a gazdasági terület bővül. 
 
b) A terv illeszkedik a 

- 75/2009. (VIII.7.) Kt. határozattal elfogadott Településfejlesztési Koncepcióhoz, 
és módosítja a hatályos, többször módosított 
- 25/2005. (V.26.) Kt. határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervet, 
- 8/2005. (V.26.) Kt. rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzatot 

 új kertvárosias lakóövezet kialakításával, gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület kismértékű 
növelésével. 
Nem ellentétes a területi tervek előírásaival, megállapításaival, nincs hatással más terv, tartalmára, 
megvalósítására.  

- OTrT településii térségében vízminőség-védelmi terület övezete érinti, szomszédos az ökológiai hálózat 
övezetével 

- PMTrT hagyományos vidéki település térségében található, ökológiai folyosó övezetével szomszédos, 
érinti a vízminőség-védelmi terület és a földtani veszélyforrás övezete, 
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Hatályos terv 
4/2011. (II.11.) Kt. határozat a Településszerkezeti Terv 
felülvizsgálatáról 

Hatályos terv 
3/2011. (II.11.) Kt. rendelet a Helyi Építési Szabályzat 
módosításáról 

 

 

 
Tervezett településszerkezet terv 
 

Tervezett szabályozás 
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c) A változtatások tekintettel vannak a környezet állapotának egyensúlyban tartására. A biológiai 

aktivitásérték a fejlesztési területi arányok változása és a biológiai aktivitás értékmutató 
változásá hatására nő: 5,2554→6,9831 

ca) Lk területfelhasználás Lke-vé változik, 
cb) hatályos Lk területén Zkk létesül, 
cc) Ev sáv egy részén Gksz területfelhasználás bővül 
 
d) a területén a szomszédos Gksz területfelasználás környezetterhelését az Ev csökkenti, a tervezési 

területtel szomszédos hrsz. 0197/4 földrészleten található kút (KTVF: 32531-11/2013 sz. határozat) a 
hatályos terv készítése idején is létezett. 

 
e) Az övezeti módosítás a hulladékgazdálkodást, vízgazdálkodást nem befolyásolja. Nincs szükség a 

környezettel kapcsolatos közösségi jogszabályok (mint pl. a hulladékgazdálkodással, vízgazdálkodással, 
vízgyűjtő-gazdálkodással összefüggő tervek, programok stb.) megváltoztatására.  

 
2.) A várható környezeti hatások 
 
a) Időtartama, gyakorisága és bekövetkezésének valószínűsége, visszafordíthatósága alapján 

A környezeti hatás a fejlesztés megvalósulása esetén folyamatos, a hatályos tervhez képest a környezet 
minőségében, állapotában a tervezett közkert pozítiv változást eredményez.  
A lazább kertvárosias beépítés megfelelően illeszkedik a környezetéhez, és kedvező átmenetet képez a 
beépítetlen táj felé. 
 

b) A várható környezeti hatások nem adódnak össze nem erősítik egymást. 
 
c) A környezeti „terhelések” kis, helyi területre vannak hatással. 
 
d) Emberi egészségre, környezetre kockázatot jelentő változások a módosítással nem keletkeznek. A 

szomszédos gazdasági terület káros környezetterhelésével szemben a véderdő kellő védelmet biztosít. 
A levegő,  talaj és talajvíz állapotával kapcsolatos határértékeket be kell tartani. Különös jelentősséggel 
bír ez a vízbázis védőzónája területén történő közművesítettség kiépítésében. 

 
e) Nagyságrendje és területi kiterjedése alapján  

A változás területe azonos a hatályos terv kisvárosias lakótömbjével, kiegészül egy véderdősávval. 
 
f) A környezeti hatások hazai (országos vagy helyi), közösségi vagy más nemzetközi szintű védettséget 

élvező területet nem érintenek. 
 
g) A módosítás a 4.sz. melléklet 3.5.2. és 3.6.2. pontban felsorolt tényezőkre, elemekre sem közvetlenül, 

sem közvetetten nincs hatással. 
 
h) A fejlesztések miatt a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben a vizekre és 

a védett területekre meghatározott környezeti célkitűzések elérése, illetve megtartása nem hiúsul meg, a 
vizek vagy a védett területek állapotromlása nem következik be. 

 
3.) A várhatóan érintett terület 
 
a) A környezeti elemek, rendszerek vagy a kulturális örökség szempontjából nem különleges. 
 
b) A területen a környezetvédelmi határértékeket [Kvt. 4. §. s), t), u) pontjai] elérő vagy azt meghaladó 

igénybevétel, kibocsátás, illetve szennyezettség nincs. 
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c) A terület hasznosítása, használata intenzív mezőgazdasági termesztés, tervezett használata közepes 
intenzitású kisvárosias lakó, módosított használata alacsony beépítettségű lakó terület. 

 
Hivatkozva a fenti szakmai indokokra az Önkormányzat eltekint a környezeti vizsgálat lefolytatásától, kérjük 
döntésünk szíves tudomásulvételét. Az Önkormányzat döntését a település honlapján nyilvánosságra hozza. 
 
 
Előszállás, 2016. júl. 
 
 
Jamrik László sk. 
polgármester 
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