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I. BEVEZETŐ 
A TERV CÉLJA, A MEGBÍZÁS ISMERTETÉSE  
Aszód településrendezési eszközei 2019-ben kerültek jóváhagyásra, a település hatályos 
településrendezési eszközei Aszód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2019. (V.7.) 
számú határozata Aszód Város településszerkezeti tervének megállapításáról, és Aszód Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2019. (V.7.) rendelete a helyi építési szabályzatról . 

Jelen módosítás három területet érint Aszód közigazgatási területén, amelyeken a módosítási 
feladatok a következők: 

1. A Borbíró utca 1597/3 – Szüret utca – Pintér utca 1599/2, 1599/5, 1599/6 hrsz-ú ingatlanok 
által határolt területen (OTP földek) lakóterület kiszabályozása. 

2. A Kondoros tér – Siklaki-hegy utca – 1453/4 hrsz-ú ingatlan – Breda-patak által határolt 
terület építési paramétereinek módosítása templom elhelyezése céljából. 

3. A Vas Mór utcában, a 21/67 hrsz-ú telek mentén a közterület szabályozásának korrekciója. 

 
A módosítással érintett területek Aszód területén belüli elhelyezkedése 

Az ismertetett módosítási célok elérése érdekében Aszód Város a fenti területek kiemelt fejlesztési 
területté nyilvánította a 69/2020. (V.27.) sz.  és a területekre vonatkozóan a településrendezési 
eszközök módosításáról döntött a  85/2020. (VII.9.) számú határozatában (lásd A. melléklet). A 
tervezési munkával a képviselő-testület a Völgyzugoly Műhely Kft.-t bízta meg. 

A vizsgálatok megkezdése és a helyi építési szabályzat módosítási javaslatának kidolgozása egy 
időben, egymással párhuzamosan történik. A módosítással érintett településrendezési eszközök: 

1. 

2. 3. 
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Településszerkezeti terv 
leírása Szerkezeti tervlap Helyi Építési Szabályzat Szabályozási terv 

- - + + 
Az alátámasztó javaslat a változtatás szakmai indokait tartalmazza a változás várható hatása 
szerinti területre vonatkozóan.  

A TERVEZÉSI FOLYAMAT 
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Eljr.) rendelkezik a településrendezési eszközök 
egyeztetésének és elfogadásának szabályairól. Mivel a tervezett módosítások kielégítik az Eljr. 32.§ 
(6) bekezdésében foglaltakat, így a helyi építési szabályzat módosítása tárgyalásos eljárás 
keretén belül történik. 

A tárgyalásos eljárás szabályait az Eljr. 42. §-a tartalmazza, mely alapján tárgyalásos eljárás esetén 
a polgármester a településrendezési eszköz tervezetét a végső szakmai véleményezési szakasz 
kezdeményezése előtt véleményezteti a partnerekkel.  

Az Eljr. 29.§-nak megfelelően az önkormányzat az egyeztetési eljárást megelőzően döntött a 
partnerségi egyeztetés szabályairól a 9/2018. (V.18.) rendeletében. Az Eljr. 29/A.§ (6) bekezdése 
alapján a munkaközi tájékoztatás lakossági fórum megtartásával és az elkészült tervezetnek az 
önkormányzat honlapján, közterületi hirdetőfelületen és a helyi lapban való közzétételével 
történik. Az elkészült tervezetet a lakossági fórum időpontját megelőzően legalább 8 nappal az 
önkormányzati honlapon meg kell jeleníteni, az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon 
szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet 
megtenni. 

A polgármester a beérkezett partnerségi véleményeket ismerteti a képviselő-testülettel, amely 
elfogadásáról vagy el nem fogadásáról a képviselő-testület dönt. A vélemény el nem fogadása 
esetén a döntést indokolnia kell. A partnerségi egyeztetés a döntés dokumentálásával, 
közzétételével lezárul. 

Ezt követően a polgármester a végső szakmai véleményezési szakasz lefolytatását kezdeményezi az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatalhoz benyújtott kérelemmel. A 
kérelemhez mellékelni kell: 

a) a partnerségi egyeztetést lezáró döntést,  
b) a településrendezési eszköz tervezetét,   
c) a megalapozó vizsgálatot és szakmai javaslatot, 
d) valamint ezek másolati példányát elektronikus adathordozón. 

Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 
5 napon belül kezdeményezi az egyeztető tárgyalást, melyre a tárgyalás előtt legalább 8 nappal 
elektronikus úton meghívja – a településrendezési eszközök tervezetének megküldésével 
párhuzamosan – az Eljr. 9. mellékletben szereplő valamennyi államigazgatási szervet, az érintett 
területi és települési önkormányzatokat.  

Az egyeztető tárgyalásról jegyzőkönyv készül. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei 
kormányhivatal a jegyzőkönyvet és a záró szakmai véleményét 8 napon belül megküldi a 
polgármesternek a településrendezési eszközök elfogadásához. 

A településrendezési eszközök módosítása az főépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal 
végső szakmai véleményének birtokában hagyható jóvá. Az Eljr. 43. § (1) bekezdés c) pontja alapján 
a településrendezési eszköz az elfogadást követő napon hatályba léptethető. 

Jelen dokumentáció Aszód Város helyi építési szabályzata módosításának partnerségi 
egyeztetési anyaga. 
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II. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 
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HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Aszód Város Önkormányzat képviselő-testületének 

.../2020. (…) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Aszód Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában és az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 
314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. mellékletében meghatározott véleményezésben részt vevő 
szervek, valamint az érintett területi és települési önkormányzatok és partnerek véleményének 
kikérésével, a helyi építési szabályzatról szóló 10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelet 
módosításáról a következőket rendeli el: 

1.§ Aszód Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 
10/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. mellékletét képező SZT-
2 jelű szabályozási tervlap helyébe jelen rendelet 1. melléklete szerinti szabályozási tervlap 
lép. 

2.§  A HÉSZ 27.§ az alábbi (16a) bekezdéssel egészül ki: 
„(16a) Lke-4** építési övezetben templom építése esetén toronyszerkezettel együtt a 
megengedett legnagyobb épületmagasság 10,5 m.” 
 

3.§ A HÉSZ 2. mellékletében szereplő 2.1. Építési övezetek telekalakítási és beépítési előírásai 
c. táblázat az alábbi 13a sorral egészül ki: 

 A B C D E F G H 

1 
Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb mértéke 

(%) 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

13a Lke-4** O 700 15 30 5,0 60 0,5 

 

4.§  Jelen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. 

 

 

 Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs Dr. Ballagó Katalin 

 polgármester  jegyző 

Kihirdetve: 

Aszód, 2020.  

 Dr. Ballagó Katalin 
 jegyző 
 
 
1. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez: Szabályozási terv módosítás (SZT-2) 
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III. MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT - ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT 
A Megalapozó vizsgálat – Alátámasztó javaslat munkarész 1-3. fejezetében az egyes módosítási 
igények kerülnek bemutatásra, majd a 4-8. fejezetben közös alátámasztó javaslat készül hozzájuk. 

1. LAKÓTERÜLET KISZABÁLYOZÁSA AZ OTP FÖLDEKEN 
1.1. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

1.1.1. Módosítással érintett terület elhelyezkedése, meglévő állapot 

A módosítással érintett terület, az OTP földek, Aszód belterületének északi részén, a Borbíró 
utcától keletre fekszik, mely jelenleg szántóföldi művelés alatt áll. A terület megközelítése a Berek 
utca folytatásában a Pintér utcáról megoldott. A területet számos utca keresztezi (Venyige köz, 
Présház utca, Pincesor, Hordó utca, Puttony utca, Hordó utca), azonban ezen „utcák” tekintetében 
csupán földutakról beszélhetünk. A módosítással érintett terület kiparcellázása, és úthálózatának 
kijelölése, lejegyzése megtörtént, a hatályos földhivatali alaptérkép alapján a területen a 750-1000 
m2-es telkeket alakítottak ki, az utcák 12-16 m szélesek. 

A módosítással érintett területet északról szántóterületek, keletről erdőterület, délről kertvárosias 
jellegű lakóterület, nyugatról pedig néhány épülettel is rendelkező kisparcellás mezőgazdasági 
terület határolja. 

 
A módosítással érintett terület a hatályos 

földhivatali alaptérképen 

 
A módosítással érintett terület légifotója  

(forrás: Google Maps) 

  
A módosítással érintett területről készült fotók 

1.1.2. Hatályos településrendezési eszközök 

A hatályos településszerkezeti terv a módosítással érintett területet kertvárosias lakóterületként, 
távlati fejlesztési területként jelöli, tehát a szabályozási terv építési jogot nem biztosít a 
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területnek. A hatályos szabályozás Má-2 jelű övezetbe sorolja a területet, ahol épület elhelyezni 
nem lehet. 

A módosítással érintett területhez délkeletről csatlakozó kertvárosias lakóterületet a szabályozási 
terv Lke-4 építési övezetbe sorolja. Lke-4 építési övezet telekalakítási és építési paraméterei a 
következők: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

Lke-4 O 700 15 30 5,0 60 0,5 

 

 
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

1.2. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE 

Aszódon jelenleg rendkívül kevés kiszabályozott lakóterületi tartalék terület, üresen álló építési 
telek van, a beköltözők, letelepedni vágyók száma azonban folyamatosan növekszik. A település 
ezen igények kielégítése érdekében a településszerkezeti tervén kijelölt távlati lakóterületi 
fejlesztési területeinek egy részét szeretné szabályozni, építési lehetőséget biztosítva a helyiek és a 
beköltözők számára egyaránt. 

1.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A fejlesztési cél elérése érdekében a módosítással érintett terület Lke-4 építési övezetbe sorolódik, 
csatlakozva a területet délről határoló, már beépült kertvárosias lakóterülethez. A módosítással 
érintett területet átszelő, földhivatali nyilvántartás szerint már kialakított, a valóságban azonban 
még nem létező utakat a szabályozási terv nem szabályozza közúti közlekedési területként, 
mindössze út céljára fenntartott területként ábrázolja őket. Út céljára fenntartott területen a 
hatályos HÉSZ alapján épület, úthoz nem kapcsolódó építmény nem helyezhető el 
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Kivágat a szabályozási terv tervezetéből 

2. KONDOROS TÉR – SIKLAKI-HEGY UTCA – 1453/4 HRSZ-Ú INGATLAN – 
BREDA-PATAK ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET ÉPÍTÉSI PARAMÉTEREINEK 
MÓDOSÍTÁSA 
2.1. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

2.1.1. Módosítással érintett terület elhelyezkedése, meglévő állapot 

A módosítással érintett terület a Kondoros tér – Siklaki-hegy utca – 1453/4 hrsz-ú ingatlan – Breda-
patak által határolt terület , mely a Siklaki-hegy utca mentén kertvárosias jellegű lakóépületek 
között fekszik. A módosítással érintett terület északi részén fekvő 1454/1 hrsz-ú és a 1456/3 hrsz-ú 
telkek beépítetlenek, gyeppel borítottak.  
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A módosítással érintett terület a hatályos földhivatali 

alaptérképen 

 
A módosítással érintett terület légifotója  

(forrás: Google Maps) 

 
A Siklaki-hegy utca 

 
A 1454/1 hrsz-ú üres telek, amelyen a templom 

elhelyezése tervezett 

2.1.2. Hatályos településrendezési eszközök 

A hatályos településrendezési eszközök  a módosítással érintett területet kertvárosias 
lakóterületként, azon belül Lke-4 jelű építési övezetként szabályozzák. Lke-4 építési övezet 
telekalakítási és építési paraméterei a következők: 

Építési 
övezet 

jele 

Beépítési 
mód 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 
területe 

(m²) 

Kialakítható 
telek 

megengedett 
legkisebb 

telekszélessége 
(m) 

Beépítettség 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (%) 

Épületmagasság 
megengedett 
legnagyobb 
mértéke (m) 

Zöldfelület 
legkisebb 

mértéke (%) 

Legnagyobb 
szintterületi 

mutató 
(m2/m2) 

Lke-4 O 700 15 30 5,0 60 0,5 
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Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

2.2. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE 

A módosítással érintett terület északi részén fekvő 1454/1 hrsz-ú telken, közvetlenül a református 
lelkészlak mellett református templom építését tervezik, azonban az építési övezetben 
megengedett 5,0 m-es épületmagasság templom építése esetén kevésnek bizonyul, így a helyi 
építési szabályzat módosítása vált szükségessé. 

2.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A település övezeti rendszerét vizsgálva nem cél a teljes Lke-4 építési övezetekben az 
épületmagasság növelése templom építése esetén, így a  fejlesztési cél elérése érdekében a 
módosítással érintett terület új Lke-4** jelű építési övezetbe kerülamelynek építési paraméterei 
megegyeznek Lke-4 építési övezetével. Lk-4** építési övezet mindössze abban tér el az Lke-4 építési 
övezettől, hogy a helyi építési szabályzat templom építése esetén az épületmagasságot a 
toronyszerkezettel együtt 10,5 m-ben határozza meg. 
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Kivágat a szabályozási terv tervezetéből 

3. KÖZTERÜLET SZABÁLYOZÁS KORREKCIÓJA A VAS MÓR UTCÁBAN 
3.1. MÓDOSÍTÁSSAL ÉRINTETT TERÜLET BEMUTATÁSA 

3.1.1. Módosítással érintett terület elhelyezkedése, meglévő állapot 

A módosítással érintett terület a Nyár utca-Vas Mór utca találkozásánál fekvő terület. A 21/67 hrsz-
ú telken egy családi ház áll, a telek déli oldalához pedig a 24/7 hrsz-ú közterület csatlakozik. A 
21/67 hrsz-ú telek délnyugati csücske mellett fekvő háromszög alakú terület a földhivatali 
nyilvántartással megegyező módon a közterület része, ennek határa mentén húzódik a 21/67 hrsz-ú 
telek kerítése. 
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A módosítással érintett terület a hatályos földhivatali 

alaptérképen 

 
A módosítással érintett terület légifotója  

(forrás: Google Maps) 

3.1.2. Hatályos településrendezési eszközök 

A hatályos szabályozási terv a 24/7 hrsz-ú telek teljes területét közlekedési célú közterületként 
szabályozza. A terület környezetében kisvárosias és kertvárosias lakóterületek találhatók. 

 
Kivágat a hatályos településszerkezeti tervből 

 
Kivágat a hatályos szabályozási tervből 

3.2. A FEJLESZTÉSI CÉL ISMERTETÉSE 

A 21/67 hrsz-ú telek tulajdonosa a 24/7 hrsz-ú telek háromszög alakú, ~28m2 nagyságú részét a 
saját telkéhez kívánja csatolni, e célból az önkormányzattól megvásárolná azt. A szabályozási terv 
azonban a 24/7 hrsz-ú telek teljes területét közúti közlekedési területbe sorolja, így a fejlesztés 
nem megvalósítható, a szabályozási terv módosítása vált szükségessé. 
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3.3. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ 

A fejlesztési cél elérése érdekében a 24/7 hrsz-
ú telek háromszög alakú részét a szabályozási 
terv egy szabályozási vonallal leválasztja, így 
megvalósítható a telek megosztása és a 
háromszög alakú területrész a 21/67 hrsz-ú 
telekkel összevonható, az Lke-3 építési 
övezetnek képezi részét ezentúl. 

 

Kivágat a szabályozási terv tervezetéből 
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4. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT 
4.1. TERMÉSZETVÉDELMI JAVASLAT 

A módosítással érintett területek nem állnak természetvédelmi oltalom alatt, nemzetközi, országos, 
illetve helyi jelentőségű természetvédelmi terület sem érinti területüket. A 2. sz. módosítással 
érintett területet nyugatról a Breda-patak határolja, amely az ökológiai hálózat ökológiai 
folyosójának részét képzi. A módosítással érintett területen történő építési tevékenység során a 
patak védelmére kiemelt figyelmet szükséges fordítani. 

4.2. TÁJKÉPVÉDELMI JAVASLAT 

Az 1. sz. módosítási terület magaslaton fekszik, így beépülése az aszódi tájképre hatással lesz. A 
helyi építési szabályzat mindössze 5,0 m-es magassággal teszi lehetővé az épület-elhelyezést, így 
kiemelkedően magas, tájképromboló hatású épületek elhelyezése nem várható. Az épületek 
településképi megjelenését a város településképi rendelete szabályozza. 

A 2. sz. módosítással érintett területen templom építését tervezik. A templomtorony várhatóan 
szintén új elemként jelenik meg az aszódi településképben, így annak megjelenésére kiemelt 
figyelmet kell fordítani, hiszen egy templomtorony a településképben mindig meghatározó elem. 

5. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE 
Aszód területén a zöldfelületi rendszer elemei az alábbiak: 

- belterületi zöldterületek (közkertek), 
- fásított közterületek, 
- intézményi zöldfelületek, 
- telken belüli zöldfelületek, 
- nagy zöldfelülettel rendelkező területfelhasználások (sport- és rekreációs terület, 

javítóintézet területe, temető, honvédelmi terület) 
- közlekedési célú közterületek zöldfelületi részei, 
- mezőgazdasági területek (szántóterületek, ökológiai hálózat részét képező gyepterületek), 
- az egykori zártkerti területek művelt részei, 
- Galga-menti zöldfelület, 
- a mezőgazdasági területeket, vízfolyásokat, utakat kísérő fasorok, erdősávok, 
- Hosszúvölgyben elhelyezkedő erdőterületek. 

A zöldfelületi rendszer elemeit a módosítással érintett területek közül az 1. sz. módosítási terület 
érinti, hiszen jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területből lakóterület jön létre, amely a 
biológiailag aktív felületek arányát csökkenti. A mezőgazdasági területek zöldfelületi rendszerben 
betöltött szerepe azonban nem tekinthető olyan jelentőségűnek, mint az erdőterületeké vagy a 
belterületi zöldterületeké, hiszen növényborítottságuk csupán időszakos.  

6. KÖZLEKEDÉSI JAVASLAT 
Az 1. sz. módosítással érintett területen a közterületek földhivatali kiosztása megtörtént, azonban a 
tényleges úthálózat kiépítése egyelőre nem valósult meg. A terület lakóterületté alakulása, 
lakótelkek tényleges kialakítása érdekében a közlekedési infrastruktúra hálózat kiépítése szükséges. 
Jelen módosítás során földhivatali alaptérkép szerint kiosztott utcák nem kerülnek közúti 
közlekedési területként kiszabályozásra, csupán út céljára fenntartott területként jelöli őket a 
szabályozási terv. 

A 2. sz. módosítás a közlekedési infrastruktúra hálózat fejlesztését nem érinti. 

A 3. sz. módosítással érintett területen a kiszabályozott közút egy mindössze 28 m2 nagyságú 
részének megszüntetése és a 21/67 hrsz-ú telekhez való csatolása történik a Nyár utca és a Vas Mór 
utca találkozásánál. E háromszög alakú terület lakótelekhez való csatolásával a kereszteződés 
közlekedésbiztonságát nem befolyásolja, a Vas Mór utcából történő kikanyarodás továbbra is 
biztosított a jelenlegi úttesten. 
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7. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLAT 
A közmű infrastruktúra hálózat fejlesztése mindössze az 1. sz. módosítással érintett területen válik 
szükségessé. Annak érdekében, hogy a területen ténylegesen építési telkek jöjjenek létre, a 
beépítés megkezdődjön, a közmű infrastruktúra hálózat kiépítése szükséges. Aszód 
településrendezési eszközei felülvizsgálatának közmű és elektronikus hírközlés fejlesztési javaslata 
tartalmazta e terület fejlesztésének lehetséges módját, amelyet az alábbi ábrák szemléltetnek. 
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8. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK 
Az 1. sz. módosítással érintett területen tervezett lakóterület kijelölés építési tevékenységgel jár, 
amelynek során a környezeti elemek minimális sérülésével kell számolni. Egy építkezés a talaj felső 
rétegének letermelésével jár, annak megfelelő elhelyezéséről, deponálásról gondoskodni kell. Az 
építési tevékenység a forgalmat várhatóan megnöveli, munkagépek megjelenésére kell számítani, 
amelyek légszennyező anyag kibocsátása a megszokott forgalomhoz képest magasabb. A környezeti 
elemeket várhatóan csupán a kivitelezés során érhetik káros hatások, a megvalósulást követően a 
rendeltetésszerű használat nem jár majd jelentős környezeti hatással. 

A 2. és 3. sz. módosítás hatására a környezeti elemek sérülésével nem kell számolni. 

Aszód Város Polgármestere a 69/2020. (V. 27.) sz. határozatában és Aszód Város Önkormányzata 
képviselő-testülete a 85/2020. (VII.9.) sz. határozatában az egyes tervek, illetve programok 
környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat 
elkészítéséről úgy határozott, hogy a változás mértékére való tekintettel annak elkészítését nem 
tartja szükségesnek. 
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VI. MELLÉKLET 
A. melléklet: Képviselő-testületi határozatok 
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