KÖZLEMÉNY

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó
előzetes konzultációs eljárásról

Ügy száma: 10051/2015.
Kérelmező: Szentistváni Mezőgazdasági Zrt. (3418 Szentistván, Dózsa György út 5-7.)
Ügy tárgya: Szentistván 02/14 helyrajzi számú ingatlanon broiler csirke hizlalótelep létesítése.
A területen lévő vegyes állattartó telep elbontását követően 10 db új állattartó épület építése tervezett.
Az állatlétszám: betelepítéskor 253 866 db napos csibe/telep/turnus,
kitelepítéskor 246 834 db broiler/telep/turnus.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Szentistván
Az eljárás megindításának napja: 2015. április 9.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 45 nap
Ügyintéző neve: Szabó Alexandra
Elérhetősége (e-mail): alexandra.szabo@emikofe.kvvm.hu
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, továbbá a környezeti hatástanulmány illetve egységes
környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény megjelenését
követő 21 napon belül közvetlenül a Környezetvédelmi Hatósághoz észrevételt lehet tenni.
Az előzetes konzultációs kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi
Hatóságnál és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a keltezés dátumától számított 30 napig a
http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalon, 2015/10051. számon.
Az előzetes konzultációs eljárás során a nyilvánosság tájékoztatásának biztosítása érdekében a
Környezetvédelmi Hatóság:
1. A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett adatbázisban szereplő társadalmi
szervezeteket „a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről”
szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint eljárva jelen értesítés elektronikus
úton történő megküldésével. A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának
és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének Környezetvédelmi Hatóságra történő
benyújtásával igazolhatja.
2. Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.
3. Közleményt tesz közzé a Rend. 5/A. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az előzetes
konzultációs eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében
lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján.
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4. Megküldi a Rend. 5/A. § (6) bekezdése szerint a konzultációs kérelmet és a közleményt a
tevékenység telepítési helye szerinti települések, valamint a feltételezetten érintett települések jegyzői
részére a közlemény közterületen és a helyben szokásos módon történő közzétételének érdekében.
5. Az érintettek a konzultációs kérelembe betekinthetnek a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett
önkormányzat jegyzőjénél.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az előzetes konzultáció keretében:
1. véleményt ad a tervezett tevékenység megvalósításához szükséges környezeti hatástanulmány,
illetve egységes környezethasználati engedélyezéshez benyújtandó dokumentáció tartalmi
követelményeiről;
2. megnevezi azt vagy azokat a változato(ka)t, amellyel kapcsolatosan – megfelelő körülmények között
– a létesítést lehetségesnek tartja;
3. létesítést kizáró ok esetén véleményében ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a környezethasználó
figyelmét;
4. megküldi a közreműködő közigazgatási szervek, valamint a nyilvánosság észrevételeit a
környezethasználó részére;
5. ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési
dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad véleményt a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeiről.
Miskolc, 2015. április 16.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
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koordináló ügyintéző

