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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szám:DV/2933-9/2021. Tárgy: Javaslat a Pest Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság hatósági bizottsági állásfoglalásának
elfogadására a Dunavarsányi Szociális és Fejlesztö Központ
Idősek Gondozóháza tervezett fejlesztésével kapcsolatban

Tisztelt Képviselő-testület!

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésröl szóló 219/2011. (X.
20. ) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. melléklet 2. pontjában szereplő, az Agromulti Kft.
veszélyességi övezetein belüli fejlesztésekröl (Dunavarsány, Agromulti Kereskedöház Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft., Erőspuszta 1. ) tájékoztatni szűkséges a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Magyar Okumenikus Segélyszolgálat (1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 64. ), mint beroházó
Dunavarsány Erőspuszta, Tündérkert utca 039/6 hrsz-ú külteriileti ingatlanon a Dunavarsányi Szociális
és Fejlesztö Központ Idösek Gondozóházának kialakítását a meglévö épület rekonstmkciójával, annak
továbbépitésével kivánja újyáéleszteni a korábban működö intézményt, mely ingatlan egy része érintett
a dunavarsányi telephelyű Agromulti Kereskedőház Kft. felsö küszöbértékű veszélyes anyagokkal
foglalkozó üzem veszélyességi övezetével, területe annak a belsö veszélyességi övezetébe esik, ezért a
vonatkozójogszabály alapján katasztrófavédelmi bizottság összehívása volt szükséges a tervezet építési
engedélyezési eljárása során. A Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Rendelet 29. § (1)
bekezdésben szereplö hatóságok képviselöit az ügy tárgyában összehívta.

A bizottság állásfoglalása a Rendelet 7. mellékletének 2. pontjában meghatározott szempontok
figyelembevételével az, hogy a Dunavarsányi Szociális és Fejlesztö Központ Idősek Gondozóházában
- mivel az az Agromulti Kft. dunavarsányi telephelyének belsö veszélyességi zónajában helyezkedik el
(a sérülés egyéni kockázata meghaladja a 10~5 esemény/év értéket) - egyszerre 90 fönél több nem
tartózkodhat. A katasztrófavédelmi hatóság ezen állásfoglalása ellen az ügyben érintettek közülsenki
nem emelt kifogást. A 039/6 hrsz-ú ingatlam-a tervezett létesítmények tervezete megfelel a fenti
állásfoglalásnak.

A Rendelet előírásai szerint a PMKI bizottsági állásfoglalásról és a tervezett fejlesztésröl az
érintett nyilvánosság véleményét ki kell kémi. Eimek érdekében a fejlesztéshez kapcsolódó
dokumentációkat, terveket a Rendelet 10. melléklet 6. pontjában foglaltaknak megfelelően hirdetményi
közzététel útján 2021. április 6-án indulóan az elöírt 21 napig, április 27-ig hozzáférhetövé tettük. A
közzétett hirdetményre észrevétel nem érkezett.



A fentieknek megfelelöen szükséges a katasztrófavédelmi bizottsági állásfoglalás elfogadása,
miszerint a Dunavarsányi Szociális és Fejlesztő Központ Idősek Gondozóházában - mivel az az
Agromulti Kft. dunavarsányi telephelyének belső veszélyességi zónájában helyezkedik el (a sérülés
egyéni kockázata meghaladja a 10 esemény/év értéket) - egyszerre 9öfőnél több nem tartózkodhat.
A fejlesztéssel kapcsolatos döntésröl tájékoztatni kell ahatóságot.

Határozati avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján, a
katasztrófavédelemröl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva támogatom, hogy a Dunavarsányi
Szociátís és Fejlesztő Központ, Idősek Gondozóházában - mivel az az Agromultí Kft.
dunavarsányi telephelyének belső veszélyességi zónájában helyezkedik el (a sérűlés egyéni
kockázata meghaladja a 10-5esemény/év értéket) - egyszerre 90 főnél több nem tartózkodhat, és
a döntésemről értesitem a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.
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