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ELŐTERJESZTÉS 
 

A Képviselő-testület 2019. június 26-i ülésére 
 

Tárgy: Kistarcsa város módosított 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 2018. évben megújított stratégiai zajtérképre épülő zajcsökkentési intézkedési tervet 
Kistarcsa Város Önkormányzatának 2019. március 13. napjáig kellett elkészíteni. 
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 cég határidőben leszállította a beszámolót és a zajvédelmi intézkedési tervet is, melyet a 
Képviselő-testület a 88/2019. (III.27.) sz. határozatában elfogadott. 
Az intézkedési tervet, a Képviselő-testület elfogadását követően, meg kellett küldeni az 
Agrárminisztériumnak, valamint véleményezésre 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. 
Nevezett hatóságok közül a Pest Megyei Önkormányzat több témában is a Terv kiegészítését 
javasolta. (2. sz. melléklet) 
Vállalkozó a kért módosításokat felülvizsgálta és az észrevételre a 3. sz. mellékletben 
foglaltakat válaszolta. A terv szükség szerint kiegészítésre került az 1. sz. melléklet szerint.  
A Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Főosztálya a Tervet 
jóváhagyta azonban észrevételük szerint az Intézkedési Terv 2.1. pontjában ismertetett 
helyszínekre vonatkozó zajcsökkentési intézkedéseket a terv nem tartalmazza. Ezért kérték, 
hogy a konfliktussal érintett területek és az ott szükséges zajcsökkentési intézkedések közti 
összhang megteremtése érdekében a Terv kerüljön kiegészítésre.  

 



 

Vállalkozó a kért módosításokat felülvizsgálta és az észrevételre a 3. sz. mellékletben 
foglaltakat válaszolta. A terv szükség szerint kiegészítésre került az 1. sz. melléklet szerint.  
A többi hatóság a tervben foglaltakkal egyetértett, észrevételt nem tettek. 
 
A módosított tervet és a Vállalkozó válaszát az elfogadásukat követően meg kell küldeni az 
érintett hatóságoknak. 
 
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 módosított zajcsökkentési intézkedési tervet elfogadja. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen a módosított intézkedési 
terv, illetve az előterjesztés 3. sz. és 5. sz. mellékleteinek a véleményezésben érintett 
hatóságoknak történő megküldéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Solymosi Sándor polgármester 
 
A határozat elfogadása egyszerű többséget igényel. 

 
Kistarcsa, 2019. június 6. 
 
  
 Solymosi Sándor 
 polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


