HIRDETMÉNY
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán (környezetvédelmi hatóság) indult, a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R”) hatálya alá
tartozó előzetes vizsgálati eljárásról

Ügy száma: 14156/2015.
Kérelmező: Zempléni Z.H.K. Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft.(3910 Tokaj, Rákóczi u. 54.)
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Bodrogkeresztúr 0172/32 hrsz-ú ingatlanon üzemeltetni tervezett Komposztáló telep
egységes környezethasználati engedélyezési eljárása
A létesítményben a térségben keletkező zöldhulladék, a vegyes települési hulladék kezelése során
keletkező szerves anyag tartalmú finomfrakció, valamint egyéb élelmiszer- és könnyűiparból kikerülő,
szerves anyag tartalmú hulladékok komposztálását tervezik. A komposztáló maximális kapacitása
3 300 tonna/év térségben keletkező zöldhulladék, 3 550 tonna/év mechanikai kezelés során keletkező
szerves anyag tartalmú finomfrakció, illetve 1 100 tonna/év mennyiségű egyéb komposztálható hulladék.
A beruházás a KEOP-7.1.1.1/09.2010.002 azonosító számú projekt keretén belül történik, amely
projektet a 72/2013. (III. 08.) Korm. rendelet kiemelt beruházássá, a Rendelet 1. mellékletének 4. sora
értelmében a Kormány nemzetgazdaságilag kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította.
A beruházással érintett ingatlan helyrajzi száma: Bodrogkeresztúr 0172/32 hrsz.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Bodrogkeresztúr
A beruházással feltételezetten érintett település: Mezőzombor
Az eljárás megindításának napja: 2015. június 26.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: 30 nap.
Ügyintéző neve:

Máté Csilla

Elérhetősége (e-mail; tel.):

csilla.mate@emikofe.kvvm.hu ; 46/517-300

Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartam:
-

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 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,

-

továbbá a 2004. évi CXL. tv. 33. § (3) bekezdésben foglaltak.
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A tervezett Komposztáló telep paramétereit tekintve a létesítmény a környezeti hatásvizsgálati
és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: „R”) 2. számú melléklet 5.3. ba) pontja (Hulladékkezelés - Nem veszélyes hulladékok
- hasznosítása, vagy ezekre irányuló hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységek összessége
75

tonna/nap

kapacitáson

felül,

az

alábbiak

közül

egy

vagy

több

tevékenység

szerint,

és a települési szennyvíz kezeléséről szóló, 1991. május 21-i 91/271/EGK tanácsi irányelv hatálya alá
tartozó tevékenységek kivételével: - biológiai kezelés), valamint a „R” 3. számú melléklet
107. b) pontja (Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep vízbázis védőövezetén (ha a tevékenység
megkezdését a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények
védelméről szóló jogszabály a védőövezeten nem zárja ki), védett természeti területen, Natura 2000
területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül) hatálya alá is tartozik és a „R” 3. § (1) bek.
alapján előzetes vizsgálat lefolytatására kötelezett tevékenység.
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
által kiadott 14887-13/20215. számú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában megállapította,
hogy a Bodrogkeresztúr 0172/32 hrsz-ú ingatlanon tervezett komposztáló telep létesítése környezeti
hatásvizsgálat lefolytatása nélkül megkezdhető, üzemeltetéséhez egységes környezethasználati
engedély megszerzése szükséges.
Az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció a kihirdetés napjától számított
21 napon keresztül megtekinthető a telepítés helye szerinti Bodrogkeresztúri Közös Önkormányzati
Hivatal Jegyzőjénél, valamint a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási
időben.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a kihirdetés napjától számított
21 napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni a Jegyzőnél, ill. a környezetvédelmi hatóságnál.
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) bek. szerint eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történő
megküldésével értesítem.
Felhívom a figyelmet, hogy a társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a
nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének környezetvédelmi hatósághoz történő benyújtásával
igazolhatja.
Miskolc, 2015. augusztus 28.
Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

