Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr!
Tisztelt Aljegyző Asszony/Úr!
Tisztelt Ügyfelünk!

Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra.
Megjelent 27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015−2020 közötti időszakra szóló Nemzeti
Környezetvédelmi Programról (továbbiakban: Program). A Program meghatározza a
kormányzati, önkormányzati feladatok körét, kitér a vállalkozások részéről szükséges
intézkedések tartalmára.
A Program megjelenését követően a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény rendelkezései alapján a települési önkormányzatoknak felül kell vizsgálniuk
az általuk kötelezően megalkotásra került települési környezetvédelmi programot, a
Programban meghatározott, a célok elérése érdekében szükséges intézkedések alapján.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 27. § (1)-(1a) bekezdések alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó
üzemek megvalósítását, jelentős változtatását, megszüntetését, illetve azok veszélyességi
övezeti határait fel kell tüntetni a településszerkezeti tervben. A veszélyességi övezeten belüli
fejlesztésekkel kapcsolatos eljárási rendet, a polgármester feladatát és hatáskörét a biztonsági
követelmények figyelembevételével külön jogszabály határozza meg.
A településszerkezeti terv módosításának költségeit az üzemeltető viseli.
Meg kívánom jegyezni, hogy a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem alatt értjük az egy
adott üzemeltető irányítása alatt álló azon terület egészét, ahol egy vagy több veszélyes
anyagokkal foglalkozó létesítményben - ideértve a közös vagy kapcsolódó infrastruktúrát is veszélyes anyagok vannak jelen a vonatkozó törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott küszöbértéket elérő mennyiségben, és ennek alapján alsó vagy felső
küszöbértékűnek minősül.
A veszélyes üzemek adatbázisa, azaz
•alsó küszöbértékű veszélyes üzemek,
•felső küszöbértékű veszélyes üzemek,
•küszöbérték alatti üzemek,
•veszélyes üzemek térképes megjelenítése elérhető az alábbi oldalon:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=seveso_vuzem_index
Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét arra, hogy a ZÖLD SZINERGIA
partner vállalkozások (http://www.szantoestarsa.hu/zoldszinergia.php) vállalják a
Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a
települési környezetvédelmi program elkészítésében történő közreműködést, különös
tekintettel a Kormánynak az egyes ipari területek fejlesztésével kapcsolatos kormányzati
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intézkedésekről szóló 1400/2015. (VI. 15.) Korm. határozatára, amelynek 2./ pontja
alapján a Kormány felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett helyi önkormányzatok
közreműködésével mérje fel a már működő ipari és innovációs területekhez kapcsolódó
bővítési, fejlesztési igényeket és terveket. (Határidő: 2015. augusztus 31.)
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy - álláspontunk alapján - a fejlesztési igények felmérése, a
fejlesztési tervek megvalósítása fontos cél, illetve azok különösen kapcsolódnak a
környezetvédelmi program felülvizsgálatához olyan esetekben, amikor is a településen
alsó küszöbértékű veszélyes üzemek, illetve felső küszöbértékű veszélyes üzemek
működnek.
További kellemes napot kívánok!
Üdvözlettel:
Dr.Hosszuné Szántó Anita
Vezető tisztségviselő
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