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Előterjesztés 

 

Jászberény város településrendezési eszközeinek a hrsz.: 759 és 760/4 
ingatlanokat és a HÉSZ-t érintő módosítási folyamatában a véleményezési 

szakasz lezárására, valamint a környezeti vizsgálat szükségességének 
eldöntésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 90/2019. 
(III.13.) határozatával döntött a város településrendezési tervének a hrsz.: 759 
és 760/4 ingatlanokat érintő módosításáról. A módosítási folyamat a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Korm. rendelet) 29. pontja szerinti egyszerűsített eljárás szabályai szerint zajlik.  

 
Az elkészült terveket a Korm. rendelet 41. §-ának, valamint a 

településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel 
összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 19/2017. (X.12.) 
önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően elküldtük véleményezésre 
az érdekelt szervezeteknek és államigazgatási szerveknek, közöttük a 
környezet védelméért felelős szerveknek.  

Az államigazgatási szervek jellemzően nem kifogásolták a tervezetet. A 
véleményeket és az ezzel kapcsolatos válaszokat egy táblázatban foglaltuk 
össze, amelyet a beérkezett véleményekkel együtt az előterjesztéshez 
mellékelek. 

A településrendezési terv elkészült tervezetét 2019. április 09-én a 
partnerségi egyeztetés keretén belül közzétettük, és 2019. január 24-re 
lakossági fórumot hirdettünk, ahol a résztvevők személyesen is 
tájékozódhattak a tervezet tartalmáról. A fórumra a környező lakókat külön 
levélben is meghívtuk a Közterület-felügyelet munkatársainak segítségével. A 
fórumot követően 8 nap állt rendelkezésre a véleményformálásra. Az 
anyaghoz írásbeli vélemény nem érkezett. 

 
 Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. 
(I. 11.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (3) bekezdése 
alapján a fenti módosítás esetében eseti meghatározás alapján dönthető el 
a környezeti vizsgálat szükségessége. A Rendelet 4. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően a döntéshez kikértük a Rendeletben meghatározott 
közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a hatáskörükbe tartozó 
környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős 
környezeti hatás. A megkeresett, környezet védelméért felelős szervek közül a 
választ adók egyike sem tartja szükségesnek környezeti vizsgálat lefolytatását. 
A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a várható környezeti hatás jelentőségét 
a Rendeletben előírt szempontok és a beérkezett, az előterjesztéshez 
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mellékelt vélemények figyelembevételével kell eldönteni. A környezet 
védelméért felelős szervek véleménye szintén az előterjesztés mellékletét 
képezi. 
A hivatkozott Korm. rendelet szerint a beérkezett véleményeket a 
képviselőtestülettel ismertetni kell, amely dönt a vélemények elfogadásáról 
vagy el nem fogadásáról. Ezzel zárul a véleményezési szakasz. Jelen esetben 
a megkérdezettek közül senki nem írt olyan véleményt, amely számunkra nem 
elfogadható, így a véleményeket elfogadásra javaslom. 
 
Tájékoztatásként az előterjesztéshez mellékelem a módosítás helyszínét. 
 
A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat egyszerű többséggel 
történő elfogadását! 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  
…/2019. (VII.03.) határozata  
Jászberény város településrendezési eszközeinek a hrsz.: 759 és 760/4 
ingatlanokat és a HÉSZ-t érintő módosítási folyamatában a véleményezési 
szakasz lezárására, valamint a környezeti vizsgálat  szükségességének 
eldöntésére 
 

1.  Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászberény Város 
Településrendezési tervének településrendezési előírások miatti módosítási 
folyamatában a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint 
egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 41. §-a szerinti véleményezési eljárás folyamán beérkezett 
véleményeket elfogadja. 
 
2. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászberény Város 
Településrendezési tervének településrendezési előírások miatti módosításával 
összefüggésben az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról 
szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján 
a környezeti vizsgálat készítését nem tartja szükségesnek.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Alvári Csaba főépítész 
 
Erről értesül:  
 
1) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
2) Jászberény Város Főépítésze – helyben 
3) Városüzemeltetési Bizottság 
4) Városfejlesztési Bizottság 
5) Valamennyi képviselő-testületi tag 
6) Irattár. 
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J á s z b e r é n y, 2019. június 18. 
 
 

 Alvári Csaba s. k. 
főépítész  
 
 

A módosítás helyszíne 
 

 


