SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
Törökbecse község
Községi településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részleg
Ikt.szám: IV 05-501-64
Keltezés: 2014.12.02.
TÖRÖKBECSE
Intézkedve az újbelgrádi „VIP Mobile“ Kft.,Ifjúsági brigád utca 21sz. projektumhordozó kérelme
alapján, amely a „ NS2403-02 KI Beodra-Karlova 2“ Rádió-bázisállomás nev.projektum környezeti
hatásfelméréséről szól, melyet Beodra-Karlován, a Petra Plavkića u.18 alatt terülő 1783-as kataszteri
telken terveznek felállítani, a Törökbecsei Község településrendezési, lakás - kommunálisügyi,
építőipari és környezetvédelmi részlege A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 10.szakaszának
4. és 5. bekezdése ( „ SZK Hivatalos Közlönye“, 2004/135 és 2009/36), és Az általános közigazgatási
eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1. bekezdése („ JSZK Hivatalos Lapja“1997/33 és 2001/31)
alapján meghozta az alábbi
HATÁROZATOT
Beodra-Karlován, a Petra Plavkića u.18 sz. alatt terülő 1783-as kataszteri telken tervezett
bázisállomás felállításával kapcsolatosan, szükséges végrehajtani a „NS2403-02 KI Beodra-Karlova
2“ Rádió-bázisállomás projektum környezeti hatásfelmérését. A projektumhordozó az újbelgrádi „VIP
Mobile“ Kft.,Ifjúsági brigád utca 21sz., projektumhordozó és kérelmező.
Meghatározták „ NS2403-02 KI Beodra-Karlova 2“ Rádió-bázisállomás projektumról szóló
Tanulmány terjedelmességét és tartalmát amelyet Beodra-Karlován, a Petra Plavkića u. 18-as szám
alatt terülő 1783-as kataszteri telken terveznek felállítani:
1. A projektumhordozó adatai ( név, székhely, nyilvántartási szám, tevékenységi kód, telefonés fakszszám),
2. A lokáció rövid leírása amelyen a létesítmény felállítása van tervezve ( a létesítmény
elhelyezése a lakott településekkel és egyéb fontos területekkel szemben, illetve ökológiailag
érzékeny és érintett területekkel szemben, melyekre kihatással lehet a létesítmény
felállítása),
3. A projektum leírása
3.1.
Az előzőleg végrehajtott projektumi munkálatok,
3.2.
A létesítmény leírása, műszaki-és egyéb jellegzetességei,
3.3.
Az építéshez szükséges anyag, energia és energiaforrások, a víz , és a nyersanyag
fajtája és mennyisége,
3.4.
Azon jelentős lehetőségek bemutatása, melyeket a projektumhordozó
tanulmányozott,
4. A lokáció és a közelében terülő környék életkörnyezetének rövid bemutatása,
5. A projektum esedleges kihatása az életkörnyezetre,
6. Környezeti hatásvizsgálat-felmérés szerencsétlenség esetében,
7. A környezetre való jelentős káros kihatások megakadályozására és elkerülésére előrelátott
teendők leírása,
8. А környezetre való hatás figyelemmel való kísérése,
9. A 2-tól a 8-ig pontig leírt, nem műszaki adatok rövidebb bemutatása,
10. Műszaki hiányosságok, vagy megfelelő szaktudás és tapasztalat kimaradásáról szóló adatok,
illetve a megfelelő adatokhoz való hozzáférhetelenség.
A környezeti hatásvizsgálat felméréséről szóló Tanulmány magában tartalmazza a
kidolgozásában résztvevő és felelős személyekről szóló általános adatokat is.
A törvénnyel összhangban, a környezeti hatásvizsgálat felméréséről szóló Tanulmány mellé
kell csatolni az illetékes szervektől megkapott jóváhagyásokat is.

Indokolás
2014.10.25- én érkezett e szervhez az újbelgrádi „VIP Mobile“ Kft.,Ifjúsági brigád utca 21sz.
projektumhordozó 28-2/14-1-es kérelme, amellyel a Beodra-Karlován levő Petar Plavkić
u.18.sz.alatt terülő 1783-as kataszteri telken tervezendő „NS2403-02 KI Beodra-Karlova 2 „
Rádió-bázisállomás környezeti hatásvizsgálati felmérésének szükségéről való

döntéshozatalt kérelmezi.
A projektumhordozó benyújtott kérelméről az érdekelt szervek közvetlenül voltak értesítve,
a nyilvánosság pedig a 2014.11.20-án közzétett értesítés révén a Község hirdetőtábláján és
hivatalos honlapján. A meghagyott határidőn belül nem érkezett vélemény az érdekelt felek
oldaláról.
A kérelemmel benyújtott okiratokba való betekintés után ez a szerv megállapította hogy
szükséges végrehajtani a környezeti hatásfelmérést.
Az ilyen határozat meghozatalának indokai:
Összhangban azon Rendelettel, amely magában tartalmazza azon projektumok Listáját
melyek megvalósításához szükséges illetve kérelmezhető a környezeti hatásfelmérés ( „ SZK
Hivatalos Közlönye“, 2008/14), jelen projektumra a II.Lista 12.pontjában megadott
Infrastrukturális mérce vonatkozik, továbbá a Lista 13. alpontjában leírt feltételek, amelyek
azon mobiltelefon-bázisállomásokra ( rádió-bázisállomásokra) vonatkoznak amelyek
folyamatos sugárzása túlhaladja a 250W.
A belgrádi székhelyű, zágrábi autópálya 41/i „W-line laboratória 2014.10.16-án kidolgozta a
EM-2014-287/Co szám alatt bejegyzett „ A mobiltelefon-bázisállomás lokális övezetében levő
életkörnyezet terhelésének szakvéleményezése“ nev. Szakdolgozatot.
A Szakdolgozat 3.1 pontja alatt a következő áll: a NS2403-02 KI-BEODRA-KARLOVA 2“
bázisállomás DCS1800 effektíven kisugárzó ereje részlegekként, NS2403 D1, NS2403D2 és
NS243D3 1169,6 W.
A Szakdolgozat 3.2 pontja alatt a következő áll: a NS2403-02 KI-BEODRA-KARLOVA 2“
bázisállomás UMTS2100 effektíven kisugárzó ereje részlegekként NS2403-02 U1, NS2403U2
és NS243U3 1524,2 W.
Mind a két rádiórendszerben és minden részleg keretén belül a kisugárzó erő túlhaladta a
rendelet által meghatározott 250 W értéket.
A környezeti hatásfelmérésről szóló Tanulmány tartalmáról szóló Szabályzat alapján( „SZK
Hivatalos Közlönye“, 2005/69) lett meghatározva a Tanulmány terjedelmessége és tartalma
miután végrehajtották az eljárást, megvitatták a projektumhordozó kérelmét és átnézték a
benyújtott okmányokat.
A fentiek alapján, alkalmazva A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 10.szakaszának
4.és 5.pontja alatt leírtakat ( „SZK Hivatalos Közlönye“, 2004/135 és 2009/36) és Az
általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1.pontja alattiakat, ( „JSZK
Hivatalos Közlönye“, 1997/22 és 2001/31) meghozták a határozat rendelkező részével
azonos határozatot.
Jogorvoslati záradék:
Jelen határozat átvételétől számított 15 napon belül a projektumhordozó felllebezést
nyújthat be a másodfokú illetékes szervnél.
Jelen határozat ellen, a határozat tömegtájékoztatási eszközökben való megjelentetésétől
számított 15 napon belül az érdekelt nyilvánosság e szerv által fellebezést nyújthat be a
másodfokú illetékes szervnél.
ÖNÁLLÓ MUNKATÁRS,
Dragan Rauški, okl.építészmérnök
Kézbesítve lett:

- a projektumhordozónak,
- a tömegtájékoztatási eszközöknek,
-az érdekelt szerveknek,
-az irattárnak.

SZERB KÖZTÁRSASÁG
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY
Törökbecse község
Községi településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részleg
Ikt.szám: IV 05-501-38/6
Keltezés: 2014.09.08.
TÖRÖKBECSE
Intézkedve a Beodra-karlovai „Italtex intimo“ Kft.Törökbecsei út sz.n.2014.07.1-én benyújtott
kérelméről, amely a Beodra-karlovai 8953-as telken levő„Italtex intimo“ Kft gyár komplexus
Környezeti hatásfelmérési Tanulmányának jóváhagyására vonatkozik, Törökbecse község
településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részlege, A környezeti
hatásfelmérésről szóló törvény 24.szakasza ( „ SZK Hivatalos Közlönye“, 2004/135 és 2009/36), és
Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192.szakaszának 1. bekezdése („ JSZK Hivatalos
Lapja“1997/33 és 2001/31) alapján, meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
I. JÓVÁHAGYJÁK a Beodra-karlovai 8953-as kataszteri telken meglevő „Italtex intimo“
Kft.Törökbecsei út sz.n. projekthordozó Környezeti hatásfelmérésről szóló Tanulmányát,
amely mindenben A környezeti hatásfelmérésől szóló törvénnyel, és más előírásokkal
összhangban lett kidolgozva,

II. A Beodra-karlovai „Italtex intimo“ Kft, Törökbecsei út sz.n. projekthordozó köteles
végrehajtani azokat a környezetvédelmi intézkedéseket, amelyek a jelen Határozat első
szakaszában leírt Környezeti Hatásfelmérési Tanulmányban vannak feltüntetve,
mégpedig :
a) Köteles a munkálatok ideje alatt rendszeres, időszakos vizsgálatokat folytatni a
munkakörnyezet feltételeiről, valamint a munka-és az életkörnyezetre való hatásokra
vonatkozó intézkedések alkalmazásáról,
b) A különleges körülmények alatt folytatott munkálatokról szóló Szabályzat és A baleset
esetére kidolgozott Terv összeállításával: elrendeli a baleset kikerülésére, a
bekövetkezett baleset, és a projekt ideje alatt és utána bekövetkezett balesetek
következményeinek elhárítására vonatkozó intézkedéseket,
III. Köteles lehetővé tenni A környezeti hatásfelmérési Tanulmánnyal és egyéb szabályokkal
előrelátott környezeti hatásfelmérési program végrehajtását, a munka-és az
életkörnyezet feltételeinek időszakos vizsgálásával.A folyamatos kísérés révén kapott
adatokat köteles továbbítani A Környezetvédelmi Ügynökségnek és a községi
környezetvédelmi felügyelőnek.
IV. Az üzem és az üzemeltetés rekonstruálása, azok műszaki jellemzőinek változása esetében
megfelelő, és az érvényes szabályok szerint kiállított engedélyekkel és jóváhagyásokkal
szükséges rendelkeznie. A bekövetkezett változásokról értesítenie kell a községi
környezetvédelmi felügyelőt.

Indokolás
A Beodra-karlovai „Italtex intimo“ Kft. Törökbecsei út sz.n. projekthordozó 2014.07.1-én benyújtott
kérelme alapján amely a Beodra-karlovai 8953-as kataszteri telken levő„Italtex intimo“ Kft gyár
komplexus Környezeti hatásvfelméréséről szóló Tanulmány jóváhagyására vonatkozik, Törökbecse
község településrendezési, lakás - kommunálisügyi, építőipari és környezetvédelmi részleg
végrehajtotta A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény rendeleteivel előírt eljárást ( „ SZK
Hivatalos Közlönye“, 2004/135 és 2009/36), amelyben meg van biztosítva az érdekelt felek,
szervek/szervezetek és az érdekelt köznyilvánosság részvétele.
A 2014.07.24-én meghozott IV 05-501-38/3-as számú Határozat alapján megalapították azon
Műszaki bizottságot amely véleményezni fogja A környzeti hatásfelmérési Tanulmányt.
A Műszaki bizottság felülvizsgálta a Törökbecse község területén, a 8953-as telken meglévő „Italtex
intimo“ Kft., Törökbecsei út sz.n. komplexum Környezeti hatás felméséri Tanulmányát, az érdekelt
felek, szervek/szervezetek és az érdekelt köznyilvánosság véleményét, és a végrehajtott eljárást
követően , a törvénnyel összhangban megküldte a 2014.09.03-án összeállított IV 05-501-38/5
számú jelentését, A környezeti hatásfelmérési Tanulmány osztályozásával és annak jóváhagyásának
ajánlatával.
A Műszaki bizottság oldaláról végrehajtott eljárás és ajánlattevés után meg lett hozva a rendelkező
résszel azonos Határozat.
Jogorvoslati záradék:
Jelen határozat ellen közigazgatási per indítható meg az illetékes bíróságnál, 15 napon belül a
Határozat kézbevételétől, összhangban Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvénnyel.

ÖNÁLLÓ SZAKMUNKATÁRS,

Dragan Rauški, okl.építészmérnök
Kézbesíteni:
- a projekthordozónak,
- az érdekelt szerveknek,
- a tömegtájékoztatási eszközöknek,
-az irattárnak.

