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ELŐTERJESZTÉS 

 

A Képviselő-testület 2019. március 27-i ülésére 

 

Tárgy: Kistarcsa város zajvédelmi tervének elfogadása a 2019 - 2024 közötti időszakra 
vonatkozóan, egyben értékelve a 2014 - 2019 közötti fejlesztéseket és beruházásokat 

 

Érintett bizottság: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 

 

Tisztelt Bizottság/Képviselő-testület! 

A 280/2004. (X.20.) Korm. rendelet előírása szerint a környezeti zaj értékeléséről a Hermann 
Ottó Intézetnek 5 évente stratégiai zajtérképet kell készítenie. 

A 2018. évben megújított stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési tervet 
Kistarcsa Város Önkormányzatának 2019. március 13. napjáig kellett elkészíteni. 

Az Agrárminisztérium tájékoztatása alapján a jelenlegi felülvizsgálati ciklusra és az 
elkövetkező 5 évre szóló intézkedési terv költségeire a központi költségvetés Kistarcsa Város 
részére 2 614 684 Ft forrást biztosított, melynek átadására Támogatói okiratot bocsátottak ki. 
A fedezet ez alapján a 2019. évi költségvetésben tervezésre került. 

Az előirányzott összegből beszámolót kellett készíteni a 2014 - 2019 időszakban megvalósult 
zajszintet befolyásoló intézkedésekről, és zajvédelmi intézkedési tervet kellett készíteni a 
2019 - 2024 időszakra vonatkozóan. 

A zajvédelmi intézkedési terv és beszámoló készítését a Pénzügyi Bizottság 233/2018. (XII. 
5) sz. határozata alapján az Enviroplus Kft. (cím: 1061 Bp. Paulay E. u. 39; képviseli: Muntag 
András) végezte. A 2019-2024-es időszakra vonatkozó adatok begyűjtése sokrétű és 
időigényes feladat volt, mellyel kapcsolatban a BKK Zrt.-vel is egyeztetett a megbízott cég. 
Mivel a Támogató okirat lehetőséget ad a határidő meghosszabbítására, ezáltal a Kistarcsa 
Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
53/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet 4. mellékletének 21) pontja alapján, saját 
hatáskörben a teljesítési határidőt 2019. március 29. napjára módosítottam. 

 
A cég határidőben leszállította a beszámolót és a zajvédelmi intézkedési tervet is. A 
beszámolót 2019. február 15-én elküldte az Agrárminisztérium részére. 

 

 



 

Az előterjesztéshez mellékelt zajvédelmi intézkedési terv egyben magába foglalja a 
beszámoló tartalmát is. 

Az intézkedési terv nagyrészt az infrastrukturális beruházásokat és azok környezeti zajra 
gyakorolt hatását foglalja össze. Különös tekintettel a gödöllői HÉV, valamint a különböző 
forgalomtechnikai és útfelújítási beruházások vonatkozásában, melyről a rendelkezésre álló 
adatokat a Hivatal szolgáltatta. 

Az intézkedési terv a Közlekedési munkacsoporttal előzetesen egyeztetésre került, mellyel 
kapcsolatban észrevételt, módosítási javaslatot nem tettek.  

Az intézkedési tervet, a Képviselő-testület elfogadását követően, haladéktalanul meg kell 
küldeni az Agrárminisztériumnak, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal 
Környezetvédelmi Főosztályának, a Budapest Főváros Kormányhivatal III. kerületi 
Közlekedés Felügyeleti Főosztályának, a Budapest Főváros Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztályának és a Megyei Önkormányzatnak.  

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teszem: 

 

Határozati javaslat 

 

Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. január 19.- 2024. 
január 18-ig terjedő időszakra vonatkozó, 2018. évben megújított stratégiai zajtérképre 
épülő zajcsökkentési intézkedési tervet elfogadja. 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az intézkedési terv 
280/2004. (X.20.) Korm rendelet 12. § a) pontjában meghatározott hatóságoknak történő 
megküldéséről. 

 

Határid ő: azonnal 

Felelős: Solymosi Sándor polgármester 

 

A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 

Kistarcsa, 2019. március 14. 

 

  

 Solymosi Sándor 
 polgármester 

 


