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Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 
környezetvédelmi hatóság) részére megküldött, Téglás város településrendezési eszközök 
módosításával összefüggő egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése szerinti véleménykérésre az alábbi  
 

v é l e m é n y t  

adja: 
 
1. Levegőtisztaság védelme: 
 
A levegőtisztaság-védelme szempontjából az R. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a 
környezetvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek. 
 
2. Földtani közeg védelme: 
 
A földtani közeg minőségének védelme szempontjából az R. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a 
környezetvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek. 
 
3. Zaj- és rezgés elleni védelem: 

 
A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából az R. szerinti környezeti vizsgálat lefolytatását a 
környezetvédelmi hatóság nem tartja szükségesnek. 
 
Indokolás 

A tervezett módosítások az érintett területeken – tekintettel a tervezett területhasználatra – a 
környezetvédelmi követelmények vonatkozásában jelentős környezeti hatást – a jogszabályi előírások 
betartása esetén – a jelenleg érvényes településrendezési eszközökhöz viszonyítva várhatóan nem 
okoznak.  
 
4. Természet- és tájvédelem: 
 
Téglás településrendezési tervmódosítása természetvédelmi szempontból elfogadható, a módosítani 
kívánt területrészek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt, és nem képezik részét országosan 
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védett vagy Natura 2000 területeknek. Ezért a környezetvédelmi hatóság a R. szerinti környezeti 
vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.   
 
A környezetvédelmi hatóság a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 37. §-a alapján a véleményezési eljárás 
további szakaszában részt kíván venni. 
 
A környezetvédelmi hatóság a véleményét a hivatkozott számú megkeresésükre a R. 1. § (3) bekezdés 
a) pontja, 4. § (2) bekezdés és a 3. számú melléklet II.1. a) illetve b) pontjai alapján adta meg.  
 
A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a kiemelt térségre és a megyére készülő 
területfejlesztési koncepciót és programot, valamint területrendezési tervet, továbbá a településrendezési 
eszközöket hulladékgazdálkodási szempontból a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 
124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján az országos hulladékgazdálkodási hatóság 
véleményezi, ezért a környezetvédelmi hatóság ebben a tekintetben nem nyilváníthat véleményt. 
 
Debrecen, id őbélyegz ő szerint 
 
 

Rácz Róbert 
kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 
 
 

Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett 
osztályvezet ő  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapják:  
1. Téglás Város Önkormányzata 
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