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KÖZLEMÉNY
KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOKRÓL, valamint az EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI
ENGEDÉLYEZÉSRŐL
[314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet]

Ügy száma: JN-7/61/03302/2017.
Ügy tárgya: összevont környezeti hatásvizsgálati, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárás Öcsöd, külterület 0560/1 hrsz. alatti sertéstelep bővítés vonatkozóan
Tervezett létesítmény, tevékenység helye: Öcsöd, külterület 0560/1 hrsz.
Tervezett létesítmény, tevékenység rövid leírása:
Öcsöd, külterület 0560/1 hrsz. alatti sertéstelep bővítés, fejlesztés, az ólak belső átalakítása
Kérelmező (Ügyfél) megnevezése, székhelye: KALUTERM Kft. (5462 Cibakháza, Kispuszta tanya 1.)
Közzététel és betekintési lehetőség:
-

Az eljárás során a környezetvédelmi hatóság a kérelmet, annak mellékleteit, a szakhatósági állásfoglalásokat, közmeghallgatás jegyzőkönyvét, az ügyben keletkezett egyéb iratokat, valamint
a döntéshozatal szempontjából lényeges információkat az érintett nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi.
A környezetvédelmi hatóságnál, az ügyben eljáró ügyintéző: Némethné Mundrucz Rozália [10.17
iroda; tel.: 56/523-418]
A kérelem és mellékletei megtekinthetőek a telepítés helye szerinti település érintett Önkormányzat Jegyzőjénél az ott megjelölt módon és időben.
A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama: a határozat jogerőre emelkedéséig
A közzététel napja: 2017. október 17.
A dokumentáció elérhetősége: http://ktvktvf.zoldhatosag.hu/menu/hirdetmenyek/03302 jelszó:
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A kérelemmel és a dokumentációval kapcsolatban írásban észrevétel tehető. Az észrevételeket a
közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy a közmeghallgatás helye szerint
illetékes települési Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani. A közmeghallgatás időpontjáról és
helyéről közlemény fog megjelenni.
A környezetvédelmi hatóság az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján fog dönteni. Döntési
lehetőségek:
1. Kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt.
2. A kérelmet elutasítja.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, módosított 2004. évi
CXL törvény 29. § (5) bekezdése alapján az eljárásról - fentieken túl - az alábbi tájékoztatást adom:
1. / az ügy jellege: kérelemre indított eljárás
2. / az eljárás megindításának napja: 2017. október 6.
3. / az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 3 hónap az ügyintézési határidőbe nem
számító időtartamok:
a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének
időtartama,
a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a Ket. 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
a jogsegély időtartama,
a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
a szakhatóság eljárásának időtartama,
az eljárás felfüggesztésének időtartama,
a Ket. 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama (a bizonyítékok ismertetése
az ügyféllel),
a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény időtartama,
a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás időtartama,
a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
Ügyfél az eljárás során nyilatkozatot tehet, vagy a nyilatkozattételt megtagadhatja.
Az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba személyesen, illetve
képviselője útján. Nem lehet betekinteni:
a döntés tervezetébe az eljárás jogerős befejezéséig,
az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire vonatkozóan a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelését rendelte el,
betekintési vagy megismerési engedély hiányában az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó
iratba,
az egyéb védett adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény
kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult
személyt törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

