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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő kifogásolja, hogy Pilisszántó
település közigazgatási területét érintve helyi
településrendezési tervben és magasabb rendű
tervekben (OTrT, BATrT) is szerepel egy
nagyfeszültségű villamos-energia átviteli hálózat
nyomvonala. Az új transzformátor állomás létesítése
is érintheti a települést. Álláspontja szerint sem
környezet-, természetvédelmi szempontból, sem
tájvédelmi, sem termőföld védelmi szempontból nem
kívánatos a tárgyi beruházás a településen. A
nyomvonal keresztezi a Placskó nevű kertes
mezőgazdasági területet, melyen állandó és időszakos
lakosok is élnek. Mivel a tervezett vezeték
nyomvonala ingatlanaik fölött halad át, tiltakozó
aláírásgyűjtésbe kezdtek.

lezárt

Pilisszántó Község Polgármestere részletes tájékoztatást adott a
tervezett 400 KV-os átviteli hálózat nyomvonala kapcsán. Megírta, hogy
a község településrendezési eszközeinek felülvizsgálata folyamatban van;
a tervek véleményezési szakba értek. A szerkezeti terven szerepel a
magasabb szintű területrendezési tervekben tervezett átviteli hálózat
nyomvonala. A véleményezési eljárás során a lakosság részéről jelzés
érkezett, többen aggályukat fejezték ki a 400 KV-os vezetékkel
kapcsolatban. Az önkormányzat minden eszközzel próbálja figyelembe
venni a helyi lakosság érdekeit, azonban tekintettel kell lenni a magasabb
rendű jogszabályokra (OTrT, BATrT). A kérdésekre lakossági fórum
keretében személyesen, továbbá írásban is választ adtak. A lakossági
kérésre a településrendezési terven a nyomvonal jelölését
megváltoztatták, hogy ebben a léptékben ne legyen nyomvonalként
rögzítve. A TSZT-ben egy szerkesztő vonalat helyeztek el, amely az
OTrT-ben és a BATrT-ban szereplő vonalat ismerteti. Továbbá a
szöveges részben leírták, hogy az átviteli hálózat nyomvonalát később
fogják pontosítani. A Szabályozási Tervben a vonalat nem tüntették fel.
A polgármester megkereste a MAVIR Zrt-t; a válasz levélből kitűnik,
hogy a hálózatfejlesztés távlati elképzelés és azt széleskörű és gondos
előkészítő munka előzi meg. A választ az önkormányzat honlapjára
feltöltötték. Mivel a tervezett nyomvonal több települést is érinthet a
polgármester az érintett település vezetőivel is felvette a kapcsolatot.
A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban a
hatósági jogkört gyakorló szervet a villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. törvény és a 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet jelöli ki –
azonban a nyomvonal még távlati tervezési és nem engedélyezési
fázisban van, ezért a Pest Megyei Kormányhivatalnak, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak nincs hatásköre a
bejelentés intézése kapcsán.

