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Tárgy:  Sióagárd község helyi építési szabályzatának 3. módosítása - környezeti vizsgálat  

 

 

 

Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 
 

Hivatkozott számú levelében tájékoztatást ad arról, hogy Sióagárd Község Önkormányzata módosítani 

kívánja helyi építési szabályzatát. Megkereső levelében szakmai véleményt kér az egyes tervek, illetve 

programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § 

előírásai alapján arról, hogy a településrendezési eszköz tervezett módosítása következtében várható-

e jelentős környezeti hatás. 

 

Tervezett módosítás célja: 

A József Attila utca – Rákóczi Ferenc utca – Zrínyi Miklós utca által határolt tömb Lf-1 jelű építési 

övezet Lf-2 építési övezetbe sorolása a kialakítható telekméret csökkentése céljából. 

 

Tájékoztatom, hogy az állami főépítészi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal a Kr. 

előírásainak megfelelő véleményét az épített környezet védelmére kiterjedően adja meg.  

 

A tájékoztató munkarész alapján a terv megvalósítása során az épített környezet védelme 

biztosítható, arra jelentős környezeti hatással nincsen, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatása 

nem szükséges. 

 

Kérem figyelemmel lenni a Kr. eljárási szabályaira, amelynek értelmében az Önkormányzat a 

beérkezett vélemények alapján dönt a környezeti vizsgálat szükségességéről, döntését és annak 

indokolását nyilvánosságra hozza, és értesíti a várható környezeti hatások jelentőségének 

eldöntésébe bevont környezet védelméért felelős szerveket. 
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A Tolna Megyei Kormányhivatal állami főépítészi feladatát és hatáskörét a főépítészi tevékenységről 

szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja, illetékességét a fővárosi 

és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 

Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.  

 

A várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésére vonatkozó szakmai vélemény a Kr. 4. § (2) 

bekezdés rendelkezése alapján a Kr. 3. számú melléklet II. 2. b) pontjára figyelemmel készült. 

 

 

 

Szekszárd, 2021. október 26. 

 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Kétnyári Aranka 

állami főépítész 
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1. Címzett 
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