
146/2020. (XII. 1.) Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesterének önkormányzati 
határozata: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a 
koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. 
törvényben foglaltakra, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és 
Műszaki Bizottságának hatáskörét gyakorolva a bizottság tagjainak véleményét kikérve a 
következő határozatot hozta: 
 
Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármestere a Kaposvár „M19/2020-OTÉK” jelű 
településrendezési eszközök módosítása kapcsán úgy döntött, hogy a 2/2005. (I.11.) 
Kormányrendelet szerinti környezeti hatásvizsgálat lefolytatását a környezetvédelemért 
felelős közigazgatási szervek álláspontjával megegyezően nem tartja szükségesnek, a 
beérkezett véleményeket tartalmazó összefoglaló jegyzőkönyvet elfogadja, ezzel a környezeti 
eljárást lezárja. 
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INDOKOLÁS 

 
Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország 
területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése értelmében veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, 
megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.  
 
Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 10. §-a a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvényben nevesített környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, 
külön jogszabályban meghatározott tervek, illetve programok elfogadását a Közgyűlés 
hatáskörébe utalta. A Közgyűlés az említett hatáskört a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 85/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklet f/9. 
pontjával a Városfejlesztési Környezetvédelmi és Műszaki Bizottságra ruházta át. 
 
A Kr. 4.§ (2) bekezdése alapján: A döntéshez a kidolgozó kikéri a Kr. 3. számú mellékletben 
meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményét arról, hogy a 
hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e 
jelentős környezeti hatás. 
Kr. 10. § értelmében: A kidolgozónak a terv, illetve program tervezetét a környezeti 
értékeléssel, valamint legalább a környezeti vizsgálat során kapott vélemények és 
észrevételek összegzésével együtt kell benyújtania az elfogadó közigazgatási szerv felé. A 
terv, illetve program elfogadásakor, illetőleg előterjesztésekor figyelembe kell venni a 
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környezeti értékelést, valamint a környezeti vizsgálat során kapott véleményeket és 
észrevételeket. 
Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata megindította az „M19/2020-OTÉK” jelű 
településrendezési eszközök módosításának államigazgatási eljárását. A módosítást a NIPÜF 
Ipari Park telektömbjére, a 0285/2 hrsz alatti ingatlanon napelemes erőmű feltételeinek 
megteremtése vonatkozásában, egyszerűsített államigazgatási eljárásban folytatjuk le. 

 
Az „M19/2020-OTÉK” jelű településrendezési tervmódosítás kapcsán, az önkormányzat által 
megkeresett környezetvédelemért felelős szakigazgatási szervek, a környezeti értékelés 
dokumentációjának ismeretében a várható környezeti hatás tekintetében nem tartották 
szükségesnek a környezeti vizsgálat lefolytatását. 
 
 

 

 
Kaposvár, 2020. december 1. 
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