
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.   Telefon: +36 74 501 940  E-mail: kornyezetvedelem@tolna.gov.hu 

 Hivatali kapu: SZEKKTO Honlap: www.kormanyhivatal.hu

 

 

Tengelic Község Önkormányzata 

 

Tengelic 

Rákóczi u. 11. 

7054 

Iktatószám: TOG/81/00636-5/2022 

Ügyintéző: Klem-Horváth Nóra 

 

 

 

 

Tárgy: Tengelic Község Környezetvédelmi Program véleményezése 

 

 

Tisztelt Címzett! 

 

 

A Tolna Megyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi hatóság részére T. Címzett 2022. 

március 25. napján megküldte Tengelic Község Környezetvédelmi Program tervezetét. 

 

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése alapján 

a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a 

környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (3) bekezdés b) 

pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi 

igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai 

véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot. 

Fentiek alapján a környezetvédelmi hatóság a tervezettel kapcsolatban az alábbi véleményt adja: 

 

A környezetvédelmi program 2.2.4. Természeti környezet fejezetrésze pontosan ismerteti a természeti 

értékek védelmére vonatkozó jogszabályhelyeket, valamint Tengelic község érintettségét a védett 

természeti területek és értékek tekintetében. A Program végrehajtása során a természet- és tájvédelmet 

érintő fejlesztéseinél indokolt a természetvédelmi hatóság és a természetvédelmi kezelő (Duna-Dráva 

Nemzeti Park Igazgatóság) bevonása már az előkészítés fázisában is. 

A dokumentáció kellő részletezettségű, elvi kifogás a programmal kapcsolatban nem merült fel. 

 

Tengelic Község Települési Környezetvédelmi Programjában leírtakkal szemben hulladékgazdálkodási 

szempontból elvi kifogás nem merült fel. 

A mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartása esetén a hulladékgazdálkodási hatóság azt 

elfogadja, kiegészíteni nem kívánja. 

 

A dokumentáció elkészítésekor a levegő minőség megőrzésével és javításával kapcsolatban figyelembe 

vették a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásait. 

A zaj- és rezgésvédelemmel összefüggő megállapításokat a vonatkozó, jelenleg hatályos szakágazati 

jogszabályok figyelembe vételével készítették el. 
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A tervezet 8. fejezetében bemutatott Cselekvési Program tartalmazta a káros hatások elkerülésére, 

csökkentésére vonatkozó intézkedéseket. 

A környezetvédelmi hatóság a Cselekvési Programban szereplő beruházásokkal összefüggő részletes 

véleményét a pontos tervezési adatok ismeretében, közigazgatási hatósági eljárás keretein belül adja 

meg. 

Az egyes beruházások vonatkozásában a megvalósítás előtt meg kell vizsgálni a 314/2005. (XII.25.) 

Korm. rendelet szerinti, esetlegesen felmerülő, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának 

szükségességét, amelyet a feltételek teljesülése esetén le kell folytatni a környezetvédelmi hatóság előtt. 

A fentieket figyelembe véve Tengelic község Környezetvédelmi Programjának véleményezési 

dokumentációja a zaj-, rezgés- és levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos jogszabályi 

követelményeknek megfelel. A dokumentációval kapcsolatban elvi kifogás nem merült fel. 

 

A környezetvédelmi program 2.1.15. sorszámú fejezetében felvetett területhasználati-konfliktus térképet 

a környező veszélyes üzemekkel, egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező telephelyekkel 

célszerű kiegészíteni, tágabb képet kapva a potenciális veszélyeztető objektumokról. 

 

Fentiekre tekintettel a környezetvédelmi hatóság tárgyi program tervezetet, javaslataival kiegészítve, azt 

elfogadásra javasolja. 

 

Szekszárd, időbélyegző szerint 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából 

 

 

 Tisztelettel: 

 

 

 Illés Géza 

 főosztályvezető  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapják: 

1. Tengelic Község Önkormányzata Hivatali kapu: TENG7054 elérésen 

2. Irattár 

 


		2022-04-07T10:08:07+0200
	SD-DSS Signature id-fb7749da3e12e591b5f8afa159903eec




