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14/1998. (III. 31) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet   

 a helyi környezet védelméről,  a közterületek és ingatlanok rendjéről, a 
település tisztaságáról szóló 35/1997. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete  
a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésben 
kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló 35/1997. (XI. 25.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet (továbbiakban : környezetvédelmi rendelet)  IX. fejezete a következő 
14/A. §-sal egészül ki: 

"Környezeti hatástanulmány 

14/A. § (1) A Képviselő-testület határozatában a szakbizottság javaslatára az Önkormányzat 
közigazgatási területén megvalósuló, vagy az önkormányzat közigazgatási területére hatást 
gyakorló nagyobb beruházás esetén a beruházótól környezeti hatástanulmány készítését 
igényelheti. Az erre vonatkozó indítványban meg kell határozni, hogy a hatástanulmány 
milyen hatások vizsgálatára térjen ki. 

 (2) Az Önkormányzat közigazgatási területén megvalósuló, vagy az önkormányzat 
közigazgatási területére hatást gyakorló nagyobb beruházásnak kell tekinteni azt a 
beruházást, amelynek a  megvalósulása esetén azok hatásai előre láthatóan az önkormányzat 
közigazgatási területén élő állampolgárok legalább 3%-át érintik, illetve amelyek a 
környezet minőségét előreláthatóan negatív módon befolyásolják. " 

Záró rendelkezések 

2. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
  (2) A környezetvédelmi rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlanul hatályban maradnak. 
B u d a p e s t ,  1998. március 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

I n d o k o l á s 

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A Képviselő-testület a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban megalkotta 
környezetvédelmi rendeletét. 
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A rendelet elfogadását követően igényként merült fel, hogy a képviselő-testület a kerületet 

érintő nagyobb beruházásokkal (pl. M0 autópálya, kerületet érintő elkerülő út, stb.) 
összefüggésben minél több érdemi információ birtokában alakíthassa ki álláspontját. Ennek 
egyik eszköze lehet, ha a tervezett beruházással összefüggésben környezeti hatástanulmány 
készül. A hatástanulmány elkészítésének igényéről a Képviselő-testület döntene, 
meghatározva azokat a szempontokat, melynek alapján a tanulmány elkészítését kéri.  

Részletes indokolás  

1. §-hoz: A környezeti hatástanulmány elkészítését akkor lehet kérni az Önkormányzat 
közigazgatási területén megvalósuló, vagy a közigazgatási területre hatást gyakorló  nagyobb 
beruházás esetén, ha annak hatásai előre láthatóan az önkormányzat közigazgatási területén 
élő állampolgárok 5%-át érintik. 

2. §-hoz: A rendelet hatályba lépésével kapcsolatosan tartalmaz előírásokat. 
B u d a p e s t ,  1998. március 26. 

Erdősné dr. Balogh Zsuzsanna s.k. 
j e g y z ő 

Dr. Mester László s.k. 
polgármester 

 


