
 

  

 

KÖZLEMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján 

értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon Ömböly község Önkormányzata (4373 Ömböly, 

Szabadság tér 10.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Lévai Béla környezetvédelmi szakértő (4024 

Debrecen, Kandia u. 15. I/7.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult az Ömböly 0353 hrsz.-ú és a 0360/18 

hrsz.-ú mezőgazdasági területek megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósításának előzetes 

vizsgálata tárgyában. 

 

Az ügy iktatási száma: 6566/2018 

Az ügyintéző neve: Siroki Valéria 

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/220 mellék 

Az eljárás megindításának napja: 2018. június 20. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2018. június 21. 

Ügyintézési határidő: 45 nap 

A közlemény közzétételének időpontja: 2018. július 04. 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Ömböly Község Önkormányzata az Ömböly 0353 hrsz.-ú és a 0360/18 hrsz.-ú mezőgazdasági területek 

megközelítését biztosító földút stabilizáció megvalósítását tervezi. Az út Ömböly belterületétől K-ÉK-i irányba húzódik. 

Az Ömböly É-i részén haladó, Debreceni utca szilárd burkolatú út Szénási-folyást keresztező pontjától keleti irányban, 

meglévő földút nyomvonalát követi, teljes hossza 2653 m, szélessége 3,5 m, 1,5-1,5 m széles földpadkával tervezett. 

Az egyirányú forgalomra tervezett utat kitérőkkel, 5 %-os keresztirányú eséssel tervezik kialakítani. Az út kezelője 

Önkormányzat lesz. 

Az építés a 0+00 szelvénytől indul és a 2+654 szelvényig tart. A tervezett út a 0+00 km szelvényben keresztezi a 

Szénási-folyást. A kivitelezés során nem kerül sor anyagnyerő-, vagy lerakóhely létesítésére, ideiglenes 

depóniahelyek kerülnek kijelölésre. Az út stabilizálása a következő:  

 Vastagság [cm] Beépített építőanyag 

5 M22 mechanikai stabilizáció 

20 M80 mechanikai stabilizáció 

20 homokos-kavics réteg 

 

A beruházással érintett település: Ömböly 

Az építési szelvény által érintett területek: Ömböly 0286/2-12, 0352, 0363, 0362, 0361/1, 04/2-10, 07/1, 013/1-2, 0354, 

0355, 0361/1-2, 0360/1-20 hrsz.  

A tervek szerint a kivitelezés 2018. évben 6-12 hónap alatt valósul meg. 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: 

Élővilág-védelem: A nyomvonal 2100 m-es szakasza az „Őmbölyi –erdő és Fényi-erdő” elnevezésű HUHN20035 

kódszámú Natura 2000 kiemelt jelentőségű élőhelyen halad át. Az elvégzett vizsgálatok alapján a dokumentáció 

megállapítja, hogy a tervezett beruházásnak - előírások betartása esetén – a természeti értékekre károsító, vagy 

veszélyeztető hatásai nem lesznek.  
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Levegőtisztaság-védelem: A kivitelezés időszakában (tereprendezés, földmű készítés, deponálás, pályaszerkezet 

építés) a környezet porterhelésének, valamint a munkagépek és járművek üzemeléséből származó 

légszennyezőanyagok koncentrációjának átmeneti növekedésével kell számolni. A maximális koncentráció a 

munkaterületen várható, a nyomvonal létesítés során a legnagyobb hatásterület a porkibocsátásból (PM10) származik, 

amelyet a dokumentáció a nyomvonal mellett 88 m-es sávszélességben határoz meg, azonban ez egészségügyi 

kockázatot nem jelent, valamint a létesítési fázisban nem lesz folyamatos. Az üzemelés időszakában a jelenlegihez 

képest forgalomnövekedés nem várható, a levegőkörnyezeti hatás semlegesnek tekinthető. 

Zajvédelem: Zajvédelmi szempontból a munkálatok legnagyobb zajkibocsátással járó része a bontási, tereprendezési 

és az útalap előkészítési tevékenység. Az úthoz legközelebbi zajtól védendő épület 3,5 m-re helyezkedik el. A 

munkaterületen csak a nappali (6:00-22:00) megítélési időszakban dolgoznak. A dokumentációban szereplő 

számítások alapján az építési kivitelezési tevékenységből származó zajterhelés a környező védendő létesítményeknél 

határérték túllépést okoz. A hatásterület a zajforrástól számított 140 m-es sáv az út két oldala mentén. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti 

székháza hirdetőtábláján 2018. július 04 – 2018. július 26.-ig megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció 

megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint 

Ömböly Község Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Polgármesteri Hivatalban lehet 

részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6566-2018. 

webcímen 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 Főosztályon 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.  

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/6566-201

