Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal

KÖZLEMÉNY
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz
beérkezett előzetes vizsgálat lefolytatása iránti kérelemről
[314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet]

Ügy száma, tárgya: JN/KTF/04208/2016. előzetes vizsgálat lefolytatása
Tervezett létesítmény, tevékenység rövid ismertetése:
A TESZT Kft. ( székhelye: Békéscsaba, Bartók B. út 23/A)

homokbányát

kíván kialakítani

Tiszakürt „ Papsipka” nevű külterületén ( hrsz: 0233/12-14 ) lévő ingatlanon.
A tervezett tevékenység

főbb jellemzői alapján

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet hatálya alá
tartozik, így a Társaság kezdeményezte a környezetvédelmi hatóságnál a szükséges eljárást.
Vélelmezett közvetlen hatásterület vélelmezett határai :

Tiszakürt község

külterülete

Ügyfél neve és székhelye: TESZT Kft. Békéscsaba, Bartók B. út 23/A
Közlemény közzétételének időtartama: 2016. november …- december …-ig
Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba betekinthetnek a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán a zöldpont
irodában ügyfélfogadási időben, valamint az érintett település jegyzőjénél:
1. A környezetvédelmi hatóság a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, a
tárgyalásról készült jegyzőkönyvbe, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és a
szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat követő, 8
napon belül – lehetővé teszi.
2. Érintett település jegyzőjénél az ott megjelölt módon és időben.
A tervezett beruházással kapcsolatos kizáró okokra vonatkozóan ezen közlemény megjelenését
követően közvetlenül a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon észrevételt lehet
tenni.
A dokumentáció a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal honlapján, a Hirdetmények között
megtalálható.
Az ügyben a környezetvédelmi hatóság döntése az alábbiakra vonatkozhat:
−
felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan
−
megadható –e az engedély
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A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény
29. § (5) bekezdése alapján az eljárásról – fentieken túl – az alábbi tájékoztatást adom:
1./ az ügy jellege: kérelemre indult eljárás
2./ az eljárás megindulásának napja: 2016. november 9.
3./ az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 30 nap
az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok:
− a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá az adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez
szükséges idő,
− 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 „bizonyítékok ismertetése az ügyféllel” időtartama,
− a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
− a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló
intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő,
− 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 meg is tagadhatja.
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.
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