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Pilisszentkereszt Önkormányzata Az egyes tervek, illetve programok környezeti
vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 8. §. (3) bekezdésében foglalt
kötelezettségnek eleget téve megküldte a környezeti értékelés egyeztetési
dokumentációját a környezet védelméért felelıs szerveknek. A Közép-Duna-Völgyi
környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelıség véleménye határidın
túl érkezett meg Pilisszentkereszt község Önkormányzatához, ugyanakkor eleget
téve a kormány rendelet elıírásainak az önkormányzat az eltérı vélemények
egyeztetése érdekében tárgyalást kezdeményezett a környezetvédelmi
hatóságnál.
Az írásos véleményük két terület fejlesztésével kapcsolatban fogalmazott meg
kifogást, mely a dokumentáció szerint az „A” és a „G” jelő terület.
Mindkét terület Natura 2000 terület része.
Pilisszentkereszt Önkormányzata a környezetvédelemi hatóság véleményére adott
választ 2012. szeptember 7-én faxon, e-mailen és postán is eljuttatta a KDV-KTVFnek.
A megbeszélésen részvevı KDV-KTVF-s kollégák számára ezen vélemény nem állt
rendelkezésre.
Az Önkormányzat szeretné mindkét fejlesztési területen a szabályozási terven
ábrázolt övezeti besorolást fenntartani.

A rendezési terv egyeztetése során számos területen a korábbi szabályozási tervhez
képest
visszalépett
az
Önkormányzat
–épp
a
civil
környezetvédık
kezdeményezésére- további fejlesztések redukálását nem tudja elfogadni.
A településrendezési eszközök egyeztetése során (2009-2011 évben) nem jelezték a
környezet védelméért felelıs hatóságok fenti területek övezeti besorolásával
kapcsolatos kifogásukat, így ezen övezeti besorolásokat az önkormányzat
fenntartotta.
A DINPI a „G” jelő gazdasági terület kijelölését nem kifogásolja, mert a terület
vizsgálata során megállapítható volt, hogy jelölı fajok nem találhatók a területen.
Az „A” jelő terület fejlesztését nem támogatják továbbra sem.

A KDV-KTVF álláspontja nem változott, az írásban megküldött véleményüket
továbbra is fenntartják.
(Az egyeztetés az ügy ügyintézıje nem jelent meg, szabadságát töltötte, annak
ellenére, hogy az idıpontot a hatóság kérésére módosította az Önkormányzat a
fenti idıpontra.)
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