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Kérem engedje meg, hogy felhívjam szíves figyelmét az alábbiakra.
- A Kormány az egyes ipari területek fejlesztésével kapcsolatos kormányzati intézkedésekről
szóló 1400/2015. (VI. 15.) Korm. határozatban felhívja a belügyminisztert, hogy az érintett
helyi önkormányzatok közreműködésével mérje fel a már működő ipari és innovációs
területekhez kapcsolódó bővítési, fejlesztési igényeket és terveket, illetve felhívja a nemzeti
fejlesztési minisztert, hogy tegyen javaslatot az ipari és innovációs területek fejlesztésében
történő állami szerepvállalás szervezeti, strukturális kereteinek létrehozására, továbbá az ipari
és innovációs területekhez kapcsolódó területbővítésre.
Felhívja továbbá a külgazdasági és külügyminisztert, hogy – a Nemzeti Befektetési
Ügynökség útján – mérje fel a Magyarországra betelepülni szándékozó vagy jelenlegi
tevékenységét bővíteni szándékozó beruházók igényeit, ideértve különösen a fejlesztéshez
szükséges területigényt és humán-erőforrás igényt.
A hivatkozott kormányhatározat elérhető az alábbi oldalon (Ipari területek fejlesztéséről szóló
kormányhatározat megnevezéssel):
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php
- A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési
keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat elérhető az alábbi
oldalon (GINOP 2015. évi fejlesztési kerete megnevezéssel):
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php
- Megjelent a 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, az ipari létesítményeket érintő elvárásokra.
A Nemzeti Környezetvédelmi Program elérhető az alábbi oldalon:
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php
- Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdés alapján a
pályázatok elbírálásánál előnyben kell részesíteni azon pályázatokat, amelyek a pályázatban
szereplő ipari park kialakítását részben vagy egészben felhagyott, alulhasznosított,
szennyezett földrészlet, vagy az ingatlan-nyilvántartás szerint művelés alól kivett bel- vagy
külterületi földrészlet felhasználásával tervezik megvalósítani.
- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:
Kvtv.) 12.§ rendelkezései utalnak a környezeti információk, mint közérdekű adatok
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megismerésére, hozzáférhetőségére. (A Kvtv. 12. §-a további bekezdéssel is kiegészült, mivel
nem csak a közfeladatot ellátók, hanem a környezetet használók is kötelesek a tájékoztatásra.)
Az előbbiekhez kapcsolódóan ugyancsak utalni szükséges a nyilvánosság környezeti
információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
tartalmára. (Továbbiakban: Kormányrendelet.)
A Kormányrendelet hatálya a környezeti információra, valamint a Kvtv. 12. §-ának (3)
bekezdésében meghatározott környezeti információval rendelkező szervre terjed ki.
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 fenti feladatok
ellátásában, illetve iparterületek fejlesztésében, környezetvédelmi programok elkészítésében
történő közreműködést, megbízóink jogi képviseletét.
A települési önkormányzatok munkáját az egész országban igyekszünk segíteni, a részükre
rendszeresen megküldött hírleveleinket megtalálják az alábbi oldalon:
http://www.szantoestarsa.hu/dokumentum.php
Amennyiben az előbbiekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek merülnének fel, tisztelettel
kérem, hogy forduljanak hozzánk bizalommal!
Amennyiben ajánlatunkban foglaltak találkoznak az Önök elképzeléseivel, készséggel állunk
rendelkezésükre.
További kellemes napot kívánok!
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