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Takács Károly polgármester 

részére 

 

Balatonvilágos Község Önkormányzata  
 
 
 

Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre! 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 

 

 

Balatonvilágos község településrendezési eszközeinek – M8 gyorsforgalmi út balatonvilágosi szakaszt 

érintő – módosításához kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése kapcsán, 

hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest 

Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja. 

 

A község közigazgatási területén természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen 

esetben a BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik. 

 

Érintettség esetén a BFKH, mint környezet védelméért felelős szerv feladatát az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 2/2005.Korm. 

rendelet) 3. számú melléklete II.2. pontjának g) bekezdése állapítja meg.  

 

BFKH felhívja a figyelmet a 2/2005. Korm. rendelet 4. § (2a) bekezdésére, mely szerint:  

 

„4. § (2a) Budapest Főváros Kormányhivatala a természetes gyógytényezőkre, gyógyhelyekre vonatkozó 

nyilvántartását a honlapján közzéteszi a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettségének vizsgálata 

céljából. Ha a gyógytényezők, gyógyhelyek érintettsége nem áll fenn, a döntéshez Budapest Főváros 

Kormányhivatalának véleményét nem szükséges kikérni.” 

 

A BFKH jelen iratot az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 

2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.  

 

 

Iktatószám:  BP/FNEF-TKI/2230-2/2022. 

Ügyintéző: Szabóné Elekes Éva 

Telefonszám: 06 (1) 465-3800/1429 

E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu 

Tárgy:  
 
 
Hiv. szám: 

Véleményezés természetes gyógytényező 
érintettség szempontjából.  

BVG/278-25/2022. 
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A BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy a BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani 

(szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosítókód: 427094958). 

 

BFKH kéri a fentiek szíves elfogadását.  

 

 

Budapest, – dátum a digitális aláírás szerint 

 

Üdvözlettel: 

 

dr. Sára Botond 

kormánymegbízott megbízásából 

   

Dr. Kelemen Erzsébet 

helyettes fővárosi és megyei tisztifőorvos 

 

 

 

Melléklet:– 

Kapják: 

1. Balatonvilágos Község Önkormányzata – Hivatali kapu 

2. Irattár  
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