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KÖZLEMÉNY 

 
 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a környezeti hatásvizsgálati és egységes 
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, 
ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2017. augusztus 15-én 
Kékcse Község Önkormányzat (4494 Kékcse, Fő u. 116.) megbízásából az ENVIRO-EXPERT Kft. (4028 Debrecen, 
Hadházi út 7. I./5.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340 – 
47+237 km szelvények között és a 4149. számú összekötő út 0+000 – 0+216 km szelvények között kerékpárút 
építés és csapadékvíz elvezetés II. ütem megvalósításának előzetes vizsgálata ügyében. 
 
Az ügy iktatási száma: 8153/2017. 
Az eljárás megindításának napja: 2017. augusztus 15. 
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. augusztus 16. 
A közlemény közzétételének időpontja:2017. augusztus 29. 
 
A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  
Kisvárda Város Önkormányzata élve a további pályázati lehetőségekkel és az állam támogatásával az elmúlt években 
három kerékpárutat épített a városban, melyek Ajak, Anarcs és Fényeslitke települések felé vezetnek és elnyerte a 
„Kerékpárosbarás település” címet 2016.-ban. A várhatóan az pályázati ciklusban újabb kerékpárút építésére lesz 
lehetőség Kisvárda és Kékcse település között. A tervezést 2 ütemre bontották. A kerékpárút első ütemének (az Aldi 
Áruház bekötő útjától Kisvárda, Belfő csatorna hídjáig tartó szakasza) engedélyes terve jelenleg már engedélyezés 
alatt van. A második ütem a Kékcse-Kisvárda 381. számú főút 43+340 - 47+237 km szelvények között 
kerékpárút megépítése. 
 
A kerékpárút a 381 sz. közúttal párhuzamosan kerül kialakításra.   
Kerékpárút érintett szakasza: 0+000 – 3+750 km.   
A tervezett külterületi kerékpárút (II. ütem) Kékcse belterületi határától indul és Kisvárda külterületén az Aldi Áruház 
feltáró útjának keresztezése után a 3+750 km szelvényben ér véget.   
A burkolatkialakítás 2,60 m szélességben történik, mindkét oldalán 1,0 m széles padkával. A nyomvonalon a 
burkolatszél melletti padka nemesített padkával (M56 mechanikai stabilizáció) kerül kialakításra. 
 
A 2014-2020. közötti Európai Uniós támogatási időszakban, uniós források felhasználásával tervezett. A megvalósítás 
várható üteme: 2017-2020. 
 
 
A hatásterülettel érintett település: Kékcse, Kisvárda 
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A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  
A létesítés zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a beruházás mértani középpontjától számítva nappal 85,3 
m-re helyezkedik el.  Határérték-túllépés várható a legközelebbi lakott ingatlanoknál a nappali vonatkoztatási 
időszakban.   
 

 
 
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 
székházának hirdetőtábláján 2017.08.29-től - 2017.09.22-ig megtekinthető. 
 
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
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) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8153-2017 webcímen, valamint Kékcse Község és Kisvárda Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg. 
 
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben 
szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény 
megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.  
 
A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat: 
- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek 

meghatározása; 
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet 

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb 
engedélyek birtokában kezdhető meg. 
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