KÖZLEMÉNY

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztályán (környezetvédelmi hatóság) folyamatban lévő a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet
hatálya alá tartozó összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról

Ügy száma: 20010/2015.
Kérelmező: Bereg Tojás Kft. (1196 Budapest, Zrínyi utca 69. sz.)
Ügy tárgya: Sajószentpéter 027/3 hrsz-ú telephelyen tervezett baromfitartó telepre vonatkozó összevont
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás.
Az állattartó telep Sajószentpéter külterületén a város belterületétől, több mint 1 km-re ÉK-i irányban, a
027/3 hrsz-ú Epres tanya elnevezésű területen helyezkedik el. A Sajószentpéter 027/3 hrsz.-ú területen
lévő állattartó telepen korábban szarvasmarhatartás folyt. A beruházás I. ütemében a meglévő épületek
felújításával/átalakításával két épületben összesen 131.200 férőhelyes baromfinevelő kerül kialakításra.
A fejlesztés II. ütemében 1 db új 70.100 férőhelyes baromfinevelő létesül. A telep tervezett végleges
kapacitása 201.300 db brojler baromfi férőhely.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett település): Sajószentpéter
Az eljárás megindításának napja: 2015. november 9.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: négy hónap
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.

Ügyintéző neve: Dr. Gyulainé Varknal Eliza
Elérhetősége: 06-46-517-300/349 mellék

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
3530 Miskolc, Mindszent tér 4. Telefon: (36-46) 517-300 Fax: (36-46) 517-399
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Az eljárás megindításának ténye:
A tevékenység a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Rend.) 1. számú melléklet 1. a) pontjába (Intenzív
állattartó telep 85 ezer férőhelytől broilerek számára) és a 2. számú melléklet 11. a) pontjába
(Nagy létszámú állattartás intenzív baromfitenyésztés 40 000 férőhely baromfi számára) tartozik. Ennek
következtében a tervezett létesítmény a Rend. 1. § (3) bekezdés b.) pontja szerint környezeti
hatásvizsgálat

és

egységes

környezethasználati

engedélyezési

eljárás

alapján

egységes

környezethasználati engedély köteles. A Rend. 1. § (4) bekezdése szerint, ha a tevékenység az
1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, a környezetvédelmi hatóság a környezethasználó
kérelmére a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást
összevontan folytatja le.
Az engedélyezési eljárás során történő tájékoztatás, lehetőségek az észrevételek megtételére:
-

A környezetvédelmi hatóság ügyfélkapuján keresztül értesíti a tárgyi hatósági eljárás megindításáról
az eljárásban érintett, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által
működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. §
(2) bek. szerint eljárva jelen értesítés elektronikus úton történő megküldésével. A társadalmi
szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba vételéről szóló bírósági
végzésének Felügyelőségre történő benyújtásával igazolhatja.

-

Értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon.

-

Közleményt helyez el a Rend. 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az eljárás
megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő hirdetőtáblán.

-

Megküldi a Rend. 24. § (7) bekezdésében foglaltakra tekintettel a közleményt, a kérelmet és
mellékleteit a tevékenység telepítési helye szerinti (Sajószentpéter) Jegyzője részére a közterületen
és a helyben szokásos módon történő közhírré tételének érdekében.

-

Közmeghallgatást tart a Rend. 24. § (7) bekezdése alapján eljárva a Rend. 9. § (1) bekezdése
figyelembevételével:
2016. február 16-án (kedd) 14 órai kezdettel
a Rendezvények Házában (3770 Sajószentpéter, Hunyadi utca 11. sz.).

Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályhoz
(Miskolc) vagy a közmeghallgatás helye szerint illetékes (Sajószentpéter) önkormányzat Jegyzőjéhez
lehet benyújtani.
A kérelem, a dokumentáció és a későbbiekben esedékes kiegészítései megtekinthetőek az eljárás
lezárásáig

a

http://emiktf.zoldhatosag.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html

internetes

oldalon,

2015/20010 számon, illetve nyomtatott formátumban előzetes telefonos egyeztetést követően a
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály hivatalos helyiségében ügyfélfogadási időben,
továbbá az érintett önkormányzat (Sajószentpéter) Jegyzőjénél.
A közzététel és a betekintési lehetőség időtartama legalább 30 nap.
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A környezetvédelmi hatóság az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:


kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt,



a kérelmet elutasítja.

Miskolc, 2015. december 21.

Demeter Ervin
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Dr. Palásthyné Arnóth Mária
koordináló ügyintéző

