Közzététel
Paks Város Környezeti állapotértékelése 2016
Az értékelés itt olvasható

Önkormányzati tulajdonú ingatlan cserére, részbeni értékesítésre, valamint
értékesítésre történő kijelölése.

Figyelem! Országszerte zártan kell tartani a baromfit!
Dr. Bognár Lajos országos főállatorvos hazánk teljes területére elrendelte a baromfik
zártan tartását.
Január 27-től hatályos 1/2017. számú országos főállatorvosi határozat előírja, hogy az
ország területén valamennyi baromfit csak zártan lehet tartani. Az előírás célja, hogy
tovább csökkenjen az állományok vadon élő madarakkal történő érintkezésének lehetősége. Amennyiben a zárt tartás nem megoldható, a kifutót megfelelő erősségű madárhálóval kell védeni. A madárhálóval lefedett résznek, amelyre a baromfi kiengedhető, legalább az állattartó épület alapterületével megegyező nagyságúnak kell lennie.
Továbbra is kulcsfontosságú, hogy az állattartók szigorúan betartsák az általános járványvédelmi szabályokat, és jelezzék az állatorvosuknak vagy az állategészségügyi hatóságnak, ha állataikon bármilyen betegségre utaló tünetet észlelnek.
A Felhívás teljes szövege
Az Országos Főállatorvos 1/2017. számú határozata

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel
rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket
és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a
33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.
Az atomerőmű fejlesztés időszakában, és azt követően a városban várhatóan jelentős
gazdasági beruházások jelennek meg. A területigény kielégítését olyan módon kell előkészíteni, hogy a közérdek és a jogos magánérdek egyidejűleg érvényesüljön.
Az önkormányzat a módosításról – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében
- a www.paks.hu honlapon tájékoztatja a partnereket.
A Partnerek a véleményezési eljárásba az Önkormányzat Polgármesteréhez 2017.02.06ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével
jelentkezhetnek be. Azon Partnerek, akik 2017.02.06-ig a véleményezési eljárásba nem
jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehet részt.
A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a megbízott városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét.
A kérelemben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri
Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai
úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.

A MAVIR Zrt. 2016. október 24-én megkezdi a Perkáta-Paks, 400kV-os távvezetékek
tartóoszlopainak átépítését. A távvezetéken végzett munkák során a területen esetlegesen okozott kár esetén a terület használóit kártalanítás illeti meg, mely igényeket az
MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. 1158 Budapest, Körvasút sor 105. címen
jelenthetik be.
A teljes szöveg itt olvasható.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya a
Paks-Gyapa 0925/9 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátására irányuló eljárás során megállapította, hogy:
- a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak és
- a tervezett tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.
A Tájékoztatás és a Határozat itt olvasható.

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán,
a Paks 0925/9 hrsz. alatti ingatlan villamosenergia-ellátására vonatkozóan előzetes
vizsgálati eljárás indult.
Jegyzői tájékoztatás
Közlemény

A Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
környezetvédelmi engedélyt adott az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. részére
a 7030 Paks, 8803/16 és 8803/17 hrsz.-ú telephelyen két új atomerőművi blokk létesítésére és üzemeltetésére.
Az engedély ide kattintva olvasható.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztálya engedélyezte az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. részére a Kelebia, - Kőolaj 2 IBH megtáplálása, 22 kV-os szabadvezeték szakasz építését.
Az ügyben meghozott határozat ide kattintva olvasható.

Paks Város Önkormányzata Városépítő Bizottsága értesítési a lakosságot, hogy a
Bizottság közzétette a Védett épületek felújítási támogatására vonatkozó II. félévi
pályázati felhívását. Pályázat 2016. október 3. és 2016. október 31. között nyújtható
be, a pályázatok értékelése 2016. november 15-ig fog megtörténni. A részletes pályázati
felhívás megtekinthető a www.paks.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet az elekne.cs.eva@paks.hu e-mail címen
és a 75/500-561 telefonszámon, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatalban Elekné
Csollány Évánál. (II. emelet 224. irodahelyiség).

A Vitafoam Magyarország Kft. a 7030 Paks, Ipari park 8806/2 hrsz. alatti telephelyére,
mint alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre elkészítette és
benyújtotta a biztonsági elemzésének módosítását, mely a nyilvánosság számára az
alábbiakban érhető el.
Hirdetmény
Lakossági tájékoztató
Biztonsági elemzés

A Paksi Atomerőmű területén új atomerőművi blokkok létesítése tárgyában az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló
kérelmet nyújtott be. A környezeti hatások vizsgálatáról szóló tájékoztatót tartalmazó
dokumentációt 2016. július 8-án módosította. A módosított tájékoztató és összefoglaló
alább tekinthető meg.
Tájékoztatás közlemény kifüggesztéséről
Módosított tájékoztató a paksi telephelyen létesítendő új atomerőművi blokkok
környezeti hatásvizsgálati eljárásában ismertetett műszaki megoldások pontosításáról
és környezeti hatásainak vizsgálatáról
A Paks II. projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásában ismertetett műszaki
megoldások és azok környezeti hatásaira vonatkozó adatok pontosítása – Összefoglaló

A Paksi Atomerőmű területén új atomerőművi blokkok létesítése tárgyában az MVM
Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. környezetvédelmi engedély megszerzésére irányuló
kérelmet nyújtott be. Ehhez 2016. június 16-án az alábbi tájékoztatót tartalmazó dokumentációt és összefoglalót nyújtotta be.
Tájékoztatás
Tájékoztató a paksi telephelyen létesítendő új atomerőművi blokkok környezeti
hatásvizsgálati eljárásában ismertetett műszaki megoldások pontosításáról és
környezeti hatásainak vizsgálatáról
A Paks II. projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásában ismertetett műszaki
megoldások és azok környezeti hatásaira vonatkozó adatok pontosítása

Zajvédelmi intézkedési tervjavaslat
A KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. kormányrendeletben előírtaknak
megfelelően elkészítette a nagyforgalmú közutakra (3 millió jármű/évnél nagyobb
forgalmú országos közúti szakaszok) és a nagyforgalmú vonatokra vonatkozó stratégiai
zajvédelmi intézkedési tervjavaslatot. Paks város érintett a feladatban, ezért 2016.
július 25-ig az intézkedési tervjavaslattal kapcsolatos észrevételek megtételére van
lehetőség. A kapcsolódó szakmai anyagok az alábbi linkeken érhetők el.
Tolna megye - Paks - Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv – közút
Általános leírás
Műszaki dokumentáció

Értékleltár
Paks Város Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatos Örökségvédelmi
Hatástanulmány 1. számú mellékletét képező Értékleltár alapján Paks város épített értékeinek védetté nyilvánításáról, illetve a védettség megszüntetéséről, területi védelem
kezdeményezéséről.
Közlemény
1.számú melléklet
2. számú melléklet

Paks, 2133 hrsz. alatti helyi közút (a PSE pálya mögötti út a mobil letátok mögött)
megszüntetésének engedélyezése
Hirdetmény az útmegszüntetési engedélyezéssel kapcsolatos döntés meghozataláról
Helyszínrajz

Villamos távvezeték karbantartása
Az MVM OVIT Zrt. arról tájékoztatta Paks Város Polgármesteri Hivatalát, hogy megkezdte a Martonvásár – Paks, Paks – Litér, Paks-Toponár, Paks – Pécs, Paks - Sándorfalva 400 KV-os távvezetékek karbantartását.
A helyreállítási munkák során a terepen való mozgás közben a gépek taposási kárt
okozhatnak az érintett ingatlanokon, melyért annak használóját kártérítés illetheti
meg. Ezen igényeket levélben lehet benyújtani az MVM OVIT Zrt. címére (1158 Budapest Körvasút sor 105.)

Hulladék gyűjtőedények
Paks Város Önkormányzata módosította a hulladékkal kapcsolatos tevékenységekről,
továbbá a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 16/2014. (V. 24.) önkormányzati rendeletet. A módosítás 2016. január 1-től lehetőséget ad arra, hogy az olyan háztartások, amelyekben az életvitelszerűen együtt lakók száma az 1, vagy a 2 főt nem haladja meg, 60, illetőleg 80 literes hulladék gyűjtőedény használatára jogosultságot
szerezhessenek. A jogosultság megszerzése az önkormányzat által kiállított hatósági
bizonyítvány birtokában lehetséges. A részletes tájékoztató, a kérelem és a kérelemmel
benyújtandó nyilatkozat az alábbi linkekről letölthető.
Tájékoztató
Jogosultsági kérelem
Nyilatkozat 60 literes edényhez
Nyilatkozat 80 literes edényhez

Paks Város Környezeti állapotértékelése 2015
Az értékelés itt olvasható

Paks Város Önkormányzata a 24/2003.(XII.31.) önkormányzati rendelettel elfogadott
Paks Város Helyi Építési Szabályzatát a Vácika út menti lakóterületi fejlesztés, a
Fehérvári úti sporttelep fejlesztés és az Ipari Park területén lévő tervezett
útszabályozás áthelyezésével kapcsolatban módosítja.
Paks Város Helyi Építési Szabályzatát az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.
kérelmére indult 17/2015. (V.20.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott
Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és szabályozási Terv módosításának
hatálytalanítása miatt módosítja.

A Paksi Atomerőmű területén új atomerőművi blokkok létesítése tárgyában 755/2014.
ügyszámon indított környezetvédelmi hatósági eljárásról a felügyelőség által összeállított közlemény.
A közlemény - 2015. január 28.
Közlemény kiegészítés (Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség) - 2015. március 04.
Közlemény kiegészítés (Baranya Megyei Kormányhivatal) - 2015. április 24.
Közlemény kiegészítés (Baranya Megyei Kormányhivatal) - 2015. június 23.

Paks III. "Mária bánya" – homok védnevű bányatelken működő külszíni bánya teljes
körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján – 2015. szeptember 8-án
1949/2015. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult.
A jegyzői tájékoztatást itt olvashatja.
A közleményt itt olvashatja.

Jelentés személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről –
Gemenc Volán Zrt.

