
 
 

NYILATKOZAT 
 
Pázmánd község polgármestere és jegyzője az önkormányzat képviselőtestülete 
nevében nyilatkozzuk, hogy a településre készülő községrendezési terv olyan 
előrehaladott állapotban volt 2006. július 20-ig, hogy a Környezetvédelmi hatástanulmány 
elkészítésére nem volt szükség, figyelembe véve a 2004. évi LXXVI. Törvény 27 §-át. 
 
Pázmánd község Önkormányzatának kérése alapján az ALBA EXPERT Mérnöki Iroda 
BT /8000 Székesfehérvár, Várkörút 56. II. em./ készíti, illetve készítette a rendezési terv 
területfejlesztési koncepcióját Pázmánd község Önkormányzata a 82/2003. /XII.11./ 
számú határozatával elfogadta, amelynek alapján a tervezési munkák megindultak.   
Ennek kapcsán a jogszabályi előírások szerint úgy a koncepciót, mint azt követően a 
településszerkezeti és szabályozási tervet az illetékes szakhatóságoknak és egyéb 
szerveknek véleményezésre megküldtük. Sajnos a véleményezések időszakában több 
ízben késve jöttek vissza a megfelelő válaszok, amiért mindig sokat húzódott a terv 
véglegesítése. 2005. márciusában a településszerkezeti és szabályozási terv Pázmánd 
községre elkészült, azt is az illetékes szakhatóságokkal és szervekkel véleményeztettük, 
majd ezt követően a Területileg Illetékes főépítész is megvizsgálta és véleményét 
megküldte. Ezt követően ismételten a szükséges egyeztetéseket úgy a Kulturális 
Örökség Hivatalával, mint az Erdőfelügyelettel egyeztettük és a véleményük átdolgozást 
nyert a tervben. 
 
Mindezen körülményeket figyelembe véve Pázmánd község területén olyan üzem, illetve 
ipari tevékenység nincs, ami zavaró hatással volna a környezetre /talaj, víz, levegő, zaj/ 
és ezért nem tartjuk szükségesnek a hatástanulmány elvégeztetését és illetve 
elvégzését. 
 
Megjegyezni kívánjuk, hogy a Kulturális Örökség Minisztériuma, illetőleg a 
Műemlékfelügyelősége még a mai napig nem adott választ a végleges terv 
elkészítéséhez, holott már a határidő lejárt, többszörösen is, amiért aztán továbbítottuk is 
a tervezetet ismételten a területi főépítész felé Veszprémbe. 
 
Megjegyezni kívánjuk azt is, hogy a GKSZ területen is csak környezetkímélő 
tevékenységet lehet folytatni, amely a tervben így szerepel és ilyen előírást tett. 
 
Ezen nyilatkozatról a község nyilvánosságát is a hirdetőtáblán tájékoztattuk és ezzel egy 
időben megküldtük a Közép-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség és a Területi 
Főépítész Iroda Veszprém felé. 
Pázmánd, 2006. szeptember 4. 
  Kutai Tibor     Domak András 
  Polgármester        jegyző    
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