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TÖRÖKBECSE
A környezeti hatásfelmérésről szóló törvény 24.szakasza ( „SZK Hivatalos Közlönye”, 2004/135
és 2009/36 szám), Az általános közigazgatási eljárásról szóló törvény 192.szakasz 1.bekezdése (
„A JSZK Hivatalos Lapja”, 1997/33 és 2001/31 sz.) , a törökbecsei Községi Hivatal vezetőjének
2013.05.07-i IV 03-031-47/2013 sz. meghatalmazása, a Törökbecsei Községi Hivatal belső
szervezéséről és a munkahelyek besorolásáról szóló IV 03-110-2/2013 sz. Szabályzat
20.szakaszának ( „Törökbecse Község Hivatalos Lapja”, 08/9 és 12/19), a 2014.09.29
23/272/14,.kérelem alapján, eljárva a „VIP MOBILE” Kft., Ifjúsági brigád 21.sz., Újbelgrádi
projektumhodozó környezeti hatásvizsgálat felmérésének Tanulmányának jóváhagyási kérelme
alapján, melyet ugyanaz e szervnél benyújtott 2014.12.17-kén , indokolván hogy tervezőfélben
van az úgynev. „ NS2403 02 KI Beodra-Karlova mobil telefonbázis felállítása Törökbecse község
területén, az 1783-as kataszteri telken amely Beodra-Karlova kataszeteri községen terül., a
törökbecsei község településrendezési, lakás-és kommunálisügyi , építőiőpari és
környezetvédelmi részlege mindez alapján meghozta az alábbi

HATÁROZATOT
I.

JÓVÁHAGYJÁK az újbelgrádi „VIP MOBILE” Kft., Ifjúsági Brigád utca 21 sz
projektumhordozó „NS2403 02 KI Beodra Karlova” nev. projektumának környezeti
hatásfelmérési Tanulmányát. A mobiltelefon bázisállomás felállítása Törökbecse
község területéhez tartozó, Beodrai kataszeteri község területén levő 1783-as
kataszteri telken fog történni. A projektum teljes egészében összhangban van A
környezeti hatásfelmérésről szóló törvény, és többi szabályzatokkal.

II.

Az „VIP MOBILE” Kft., Ifjúsági Brigád utca 21 sz. projektumhordozó köteles
végrehajtani azon környezetvédelmi intézkedéseket amelyek előre vannak látva a
jelen Határozat 1.szakaszában említett Környezeti hatásfelmérési Tanulmányban,
különlegesen tiszteletben tartva a következőket :
1). Munkálatok a projektum időtartama alatt:
a) Alapintézkedések:
- elkeríteni és védelem alá helyezni a mobiltelefon bázisállomás felállítására
előrelátott területet, majd látható helyen feltüntetni a megközelítési tilalom jelét
annak érdekében hogy nemmeghatalmazott személyek ne léphessenek e területre,
- az építkezési munkálatok alatt létrejött hulladékanyagokat eltávolítani a hatályon
levő szabályok alapján,
b) A káros hatások csökkentése:

- a Mobiltelefon bázisállomás felállítását és üzemeltetésbe helyezését követően,
szükséges meghatározott pontokban elektromágneses méréseket végezni, miután a
lemért értékekrőll jelentést kell tenni A Környezetvédelmi Ügynökségnek és
Törökbecse község községi környezetvédelmi felügyelőségének,
-végrehajtani az úgynev. környezet vegyi szennyeződésvédelmi eljárást és a
felcserélt akkumulátorokat, antennákat és a bázisállomás összetevőit a szilárd
hulladékok elhelyezésére felállított látesítményekbe helyezni,
2). baleset elkerülése, a bekövetkezett baleset következményeinek elhárítása a
projektumi munkálatok ideje alatt és befejeztével,
-A különleges munkakörülményekről szóló Szabályzat és A bekövetkezett baleset
esetére kidolgozott Terv alkalmazása.
3). A projektumhordozó köteles:
-megbiztosítani a környezeti hatésfelmérés végrehajtásának Programját amely A
környezeti hatásfelmérési Tanulmány és a bázis-állomás közelében levő
meghatározott
pontokban
kivizsgált
elektromágneneses
terek
szintjének
megállapítása alapján lett előrelátva, mindenben összhangban a különleges
jelentőségű nem ionizáló sugárzásokról, források fajtájáról és azok kivizsgálásának
módszeréről és ellenőrzésének időszakáról szóló Sazbályzattal ( „ SZK Hivatalos
Közlönye”, 104/09).
-a lemért elektromágneses értékszintről összeállított jelentést megküldeni A
Környezetvédelmi Ügynökségnek és Törökbecse község környezetvédelmi
felügyelőségének.
A bázis-állomás felújítása/újjáépítése, műszaki jellegzetességváltoztatása, esetleg
helvének változtatása esetében elvégezni az elektromágneses értékszintek
ellenőrzését a bázis-állomás közvetlen közelében levő különleges jelentőségű és
meghatározott pontokban és erről jelentést küldeni A környezetvédelmi
Ügynökségnek és Törökbecse község környezetvédelmi felügyelőségének.

Indokolás
Az újbelgrádi „VIP MOBILE” Kft. , Ifjúsági u.21 sz. –projektumhordozó 2014.12.17-i kérelme
alapján, amely az úgynev. „NS2403 02 KI Beodra-Karlova” mobiltelefon- bázisállomás környezeti
hatásvizsgálati felmérésének szükségére vonatkozik, melyet Törökbecse községhez tartozó
1783-as Beodra-Karlovai
kataszteri telken terveznek felállítani, Törökbecse község
településrendezési, lakás- és kommunálisügyi , építőipari és környezetvédelmi részlege
végrehajtotta A környezeti hatásfelmérésről szóló törvénnyel előrelátott eljárást, ( „SZK
Hivatalos Közlönye”, 135/04 és 36/09 szám) amelyben meg volt biztosítva az érdekelt szervek,
szervezetek és az érdekelt nyilvánosság résztvevése.
Az 2015.01.29-i IV 05-501-80/2 számú végzés alapján megalapították azon Műszaki Bizottságot
amely osztályozást végzett a Környezeti hatásfelmérésről.
Ez a Műszaki Bizottság kivizsgálta a Törökbecse községhez tartozó 1783-as Beodra-Karlovai
kataszteri telken fellállításra tervezett „NS2403 02 KI Beodra-Karlova” mobiltelefon- bázisállomás

Környezeti hatásfelmérési Tanulmányát ,az érdekelt szervek, szervezetek és az érdekelt
nyilvánosság véleményének osztályozását és jelentést tett a végrehajtott eljárásról.
Jelen Műszaki bizottság az osztályozást követően 2015.03.04-kén e szervnek megküldte a IV 05501-80/6 sz. Jelentését, javasolva a Környezeti hatásfelmérési Tanulmány jóváhagyását.
A végrehajtott eljárás és a Műszaki bizottság javaslata alapján pozitív döntés született amely
azonos a jelen Határozat rendelkező szakaszával.
Jogorvoslat:
Összhangban Az általános közigazgatásról szóló törvény rendelkezéseivel, jelen Határozat ellen
közigazgatási per indítható el az illetékes bíróságnál 15 ( tizenöt) napon belül a Határozat
kézbesítésének napjától számítva.
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