ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG
mint I. fokú hatóság
3530 Miskolc, Mindszent tér 4.
Levélcím: 3501 Miskolc, Pf. 379
Telefon: (46) 517-300 Telefax: (46) 517-399
E-mail: eszakmagyarorszagi@zoldhatosag.hu
Web: www.emiktf.hu
Magyar Államkincstár: 10027006-01711868-00000000
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.30-12.00 óra
Szerda: 8.30-12.00, 13.00-16.00 óra
Péntek: 8.30-12.00 óra
Válaszában szíveskedjen a KÜJ, KTJ és az ikt atószám unkra hivatkozni!

KÖZLEM ÉNY
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen indult,
a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet (Rend.) hatálya alá tartozó összevont környezeti
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
Ügy száma: 1383/2015. (18816/2014.)
Kérelmező: ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. (4032 Debrecen, Poroszlay út 89.)
Ügy tárgya: Miskolc, Gábor Áron u. 42. szám (23209/2 hrsz.) alatti területen tervezett
9 500 tonna/év kapacitású fémhulladékgyűjtő és -előkezelő telep kapacitásbővítése
Az ÉLTEX Kereskedelmi és Fuvarozó Kft. a Miskolc Gábor Áron u. 42. szám (23209/2 hrsz)
alatti telephelyen jelenleg is hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, és a későbbiekben a
begyűjtött fémhulladékok mennyiségének növelését tervezi 9500 tonna/évre. A tevékenységet
2 műszakban (6-22 óra között) évi 260 üzemnapon tervezik végezni, a tevékenységhez
kapcsolódó szállítás napi 10 személygépkocsi forduló, illetve 12 tehergépkocsi forduló.
A tehergépjármű forgalom 7-18 óra között tervezett, éjszaka gépjárműforgalom nincs.
Ügyintéző neve: Nagyné Gogolya Renáta
Elérhetősége (ügyfélfogadási időben): Tel: 46/517-300
A környezeti hatásvizsgálati engedélyezési eljárás során történő tájékoztatás,
lehetőségek az észrevételek megtételére:
A Felügyelőség a közlemény közzétételével egyidejűleg közhírré tétel céljából megküldi a
közleményt, valamint a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység telepítési
helye szerinti település (Miskolc) jegyzője részére. A jegyző gondoskodik a közlemény
haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon
történő közzétételéről.
A dokumentáció és mellékletei valamint azok esetleges kiegészítései megtekinthetők a
Felügyelőségen és az érintett önkormányzat jegyzőjénél, valamint a közmeghallgatás napjáig a
Felügyelőség honlapján a http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes
oldalon, 2015/1383. (2014/18816.) számon.
Felhívom a figyelmet, hogy tárgyi ügyben a Felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján a telepítés helye szerint illetékes önkormányzat
területén közmeghallgatást tart
2015. március 25-én (szerda) 1400 órai kezdettel
a Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. emeleti ún. ferde üvegtetős tárgyaló
helyiségében
(3525 Miskolc, Városház tér 8.)
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Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Felügyelőséghez vagy a közmeghallgatás helye
szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani.
Miskolc, 2015. február 6.
Rónai Kálmánné
igazgató megbízásából:

Dudás Attila
osztályvezető

