
 
 

ő  

 

 
Ügyiratszám:  
Ügyintéző: 
Telefon: 
Email: 
Hivatali kapu: 

SO/08/00267-2/2022. 
Müller Krisztina. 
82/502-660 
muller.krisztina@somogy.gov.hu 
SMKH EH 
 

Tárgy: 
 
 
 
 
 
 
Hiv. szám: 
Ügyintéző: 

Balatonvilágos Község 
településrendezési eszközeinek  
módosítása az M8 gyorsforgalmi út 
települést érintő szakaszára 
vonatkozóan: környezeti vizsgálat 
szükségességének  eldöntése - 
szakmai vélemény  
BVG/278-25/2022. 
 
 

    

Takács Károly 
polgármester úr részére 
 
Balatonvilágos Község Önkormányzata 
 
Balatonvilágos 
Csók István sétány 38. 
8171 
 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 

Hivatkozott számú megkereső levelében tájékoztat, hogy Balatonvilágos Község településrendezési 
eszközeinek (a továbbiakban: TRE ) módosítását tervezi a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes területrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TFR) 42. §  
előírásainak megfelelően, tárgyalásos eljárás keretében. Ehhez kapcsolódóan az egyes tervek, illetve 
programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (3) 
bekezdés előírásai alapján szakmai véleményt kér a várható környezeti hatás jelentőségének és a 
környezeti vizsgálat lefolytatásának szükségessége tekintetében, amelyhez megküldte véleménykérő 
levelüket. 
  
Módosuló TRE: 
- 6/2019. (VI. 4.) Önk. rendelet Balatonvilágos Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási 
tervéről 
 
Tájékoztatjuk, hogy az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr. előírásainak 
megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.  
 

Véleményünk szerint a tervezett módosítás az épített környezet védelmét biztosítja, arra 
jelentős környezeti hatással nincs, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását  

nem tartjuk szükségesnek. 
 

Kérjük figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, melynek értelmében az Önkormányzat a beérkezett 
vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak indokolását 
nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének eldöntésébe bevont 
környezet védelméért felelős szerveket. 

 
A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai véleményünket a Kr. 4. § 
(2) bekezdés rendelkezése alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel adtuk. 
 
Kérjük a kérelem mellékleteként megküldeni a TFR 42.§ (1) és (2) bekezdésében a tárgyalásos eljárásra 
vonatkozó előírásoknak megfelelően a településrendezési eszközök módosító tervezetét, az elkészített 
megalapozó vizsgálatot és alátámasztó javaslatot, valamint a vonatkozó környezetvédelmi engedélyt. 
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A megyei kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről szóló 
190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 
Kaposvár, 2022. április 20. 
 
Tisztelettel: 

Dr. Neszményi Zsolt 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 
ifj. Horváth János  

állami főépítész 
 
 
 
 
Kapja: 
1. Balatonvilágos Község Önkormányzata (hivatali kapu) 

 
Értesül: 
2. irattár 
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