KÖZLEMÉNY
környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: Harkány Város csapadékvíz elvezetés és Harkány, Lanka-csatorna fejlesztésének előzetes
vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszáma:

2797/2022.

Az eljárás megindulásának napja:

2022. április 27.

Az ügyintézési határidő:

45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5)
bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének,
szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.
Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Geresics Angéla

Telefonszám: 72/795-157

A tervezett beruházás, tevékenység jogszabályi besorolása:
A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 127. a)
pontja [„Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízelvezető- képesség helyreállítására irányuló, fenntartási
célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló
kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja),
1 km vízfolyáshossztól”] alapján előzetes vizsgálat és a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság
döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.
A Környezethasználó neve, székhelye:
Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4., a továbbiakban: Környezethasználó)
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A tervezett tevékenység célja és jellemzői:
Harkány Város Önkormányzata a település belterületen teljes körűen kívánja megoldani a csapadékvíz
elvezetését, rendezését.
A településen a jelenleg meglevő nyílt es zárt csapadékvíz elvezető rendszer állapota több helyen nem
megfelelő, feliszapolódott. A belterületi, vízrendezési fejlesztés a vízkárok által veszélyeztetett, gyakori
elöntésekkel érintett területekre terjed ki.
Az életkörülmények javítása és az anyagi biztonság növelése érdekében feltétlenül szükséges a kritikus
vízrendezési probléma megoldása, amely hozadékaként növeli a község turisztikai vonzerejét.
A tervbe vett fejlesztés az alábbi alapvető célok elérése érdekében történik:


a vízkár-elhárítás biztonságának növelése,



a természetes vizek jó és természetközeli állapotának elérése és fenntartása,



az EU víz keretirányelvének való megfelelés és hatékony vízgazdálkodás.

A tervezett tevékenység ideje és területigénye:
A beruházás megkezdése az engedélyezési eljárások időtartamának függvénye. A szükséges engedélyek
megszerzését követően a munkák 2022. II. félévében megkezdődnek.
Lanka csatorna fejlesztése
Lanka-csatorna: 208/5, 2441/1, 2441/2, 2360, 2358, 2356 hrsz.
MU-0 jelű csatorna: 205 hrsz.
MU-1 jelű csatorna, MU-2 jelű csatorna: 5 hrsz.
BE-1 jelű csatorna: 142/1 hrsz.
Harkány csapadékvíz elvezetés rendszer fejlesztése
Terehegyi-árok: 4214, 4216 hrsz.
Széchenyi úti árok: 4031, 4241, 4101, 4104 hrsz.
Homok út melletti árok: 2353/1, 2019, 1729/3 hrsz.
Berek úti árok: 1000/45; 1713/27; 1713/26 hrsz.
CSS-1 jelű csatorna, CSS-1-1 jelű csatorna, CSS-1-1-1 jelű csatorna: 783 hrsz.
CSS-Ny jelű csatorna: 996/6, 995/2, 994 hrsz.
CSH-1 jelű csatorna: 2041 hrsz.
MU-3 jelű csatorna: 5 hrsz.
BR-1 jelű csatorna, BR-2 jelű csatorna, BR-3 jelű csatorna: 65 hrsz.
BE-2 jelű csatorna: 217 hrsz.
BE-2-1 jelű csatorna, BE-2-2 jelű csatorna: 142/1 hrsz.
BO-1 jelű csatorna, BO-2 jelű csatorna: 38 hrsz.
BO-2-1 jelű csatorna: 5 hrsz.
KL-1 jelű csatorna, KL-2 jelű csatorna: 33/1 hrsz.
KO-1 jelű csatorna: 24/3, 33/2 hrsz.
HU-1 jelű csatorna, HU-2 jelű csatorna: 118 hrsz.
A tervezett tevékenység Harkány település közigazgatási területét érinti. A tervezett tevékenység
hatásterületével feltételezetten érintett Siklós település közigazgatási területe.
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Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Hatóság ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye
szerinti

település

jegyzőjénél

betekinthetnek.

A

betekintés

módjáról

a

Környezetvédelmi

és

Természetvédelmi Hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is
közzétette. Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee7f282ed801808dc539af3af4/123287/2727349918033698844/2797-Harkany_csapadekviz_.zip
A konkrét ügyben a R. 5. § (2) bekezdése alapján a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság
lehetséges döntései:


ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel,
határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti
megvalósítására engedély nem adható;



ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az
összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem
benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési
engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;



amennyiben – az előzetes vizsgálat eredményeként – a tervezett tevékenység megvalósításából
jelentős környezeti hatások származhatnak, határozatban állapítja meg a benyújtandó környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit;



ha nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tevékenység a R. 2. számú melléklet hatálya alá
sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely - a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. §-ának (1) bekezdése e) pontja szerinti - egyéb engedélyek
birtokában kezdhető meg.

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság megküldi a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek
elektronikus példányát a tevékenység telepítési helye szerinti, valamint a feltételezetten érintett település
jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény közterületen és a
helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a
telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a
környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését követő huszonegy napon
belül közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hatóság a közleményt 2022. május 4. napján a 7621 Pécs,
Papnövelde

utca

13–15.

szám

alatti

hivatali

hirdetőtábláján,

valamint

a

honlapján

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) teszi közzé.
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