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!

KÖZLEMÉNY
Az Észak-magyarországi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségen indult, a
mód. 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet („R”) hatálya alá tartozó környezeti hatásvizsgálati
eljárásról
Ügy száma: 2723/2015.

(18925/2014.)

Kérelmező: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (3525 Miskolc, Városház tér 8.)
Ügy tárgya: Miskolc Déli Tehermentesítő út kiépítése
Rövid ismertetés: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Miskolc belvárosának
tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése” pályázat keretén belül az Andrássy
Gyula utca és a Kiss Ernő utca összekötésével a Harmadik és Második utca nyomvonalát
felhasználva a Déli Tehermentesítő út kiépítését tervezi.
Az útszakasz kiépítése a következő helyrajzi számú ingatlanokat érinti:
Miskolc: 21790/4, 21790/5, 21792, 21804, 21805, 21809/1, 21809/2, 21802/1, 21806, 21807,
21808, 21828/1, 21828/2, 21829, 21817/2, 23374, 21831, 23373, 21866/4, 23366,
23367 hrsz.
Az útszakasz hossza: 631 méter
A tervezett létesítmény az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. számú melléklet
3.8. pontjában szerepel, így kiemelt jelentőségű beruházás.
Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (érintett települések): Miskolc
Az eljárás megindításának napja: 2014. december 22.
Az eljárás lefolytatásának irányadó ügyintézési határideje: két 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. törvény 33. §. (3) bekezdésben foglaltak.
Ügyintéző neve: Máté Csilla
Elérhetősége (telefon,e-mail): 46/517-300, csilla.mate@emikofe.kvvm.hu
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A környezeti hatásvizsgálat megindításának ténye:
A tervezett létesítmény a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „R”)
3. számú mellékletének 87. c) pontja (Közutak és közforgalom elől el nem zárt magánutak,
kerékpárutak (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe) - az előző pontokba nem tartozó
országos közút, helyi közút, a közforgalom elől el nem zárt magánút és kerékpárút védett
területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül) alá tartozik,
amelyre vonatkozóan a Felügyelőség 13666-20/2014. számú előzetes vizsgálati eljárást lezáró
határozatában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességét állapította meg
A környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Felügyelőség
1. közleményt helyez el a R. 25/B. § (1) bek. és 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően
az eljárás megindítását követően az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében
lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján legalább 25 nap időtartamig,
2. értesíti ügyfélkapuján keresztül 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 értesítés elektronikus úton történő megküldésével.
A társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a nyilvántartásba
vételéről szóló bírósági végzésének Felügyelőségre történő benyújtásával igazolhatja.
3. értesítést tesz közzé a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon,
4. megküldi a R 25/B. § (1) bek. és 8. § (2) bekezdése szerint a közleményt, valamint a kérelem
és mellékleteinek nyomtatott példányát a tevékenység telepítési helye szerinti települések
(Miskolc) jegyzői részére. A jegyzők gondoskodnak a közlemény haladéktalanul, de legkésőbb
három napon belül történő közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré
tételéről.
5. szakhatóságok megkeresése során a kérelmet és mellékleteit kizárólag elektronikus úton
bocsátja a szakhatóság rendelkezésére,
6. közmeghallgatást tart a 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 9. § (1) bekezdése alapján
2015. április 21-én (kedden) 1400 órai kezdettel a
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
III. emeleti „ferde üvegtetős” tárgyaló helyiségében
(3525 Miskolc, Városház tér 8.)
Tájékoztatás az iratokba való betekintés lehetőségeiről, észrevételek megtételéről:
A környezeti hatástanulmány nyomtatott formátumban megtekinthető a tevékenység
telepítési helye szerinti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjénél,
valamint ügyfélfogadási időben Felügyelőségünkön, illetőleg elektronikus formában
hozzáférhető a Felügyelőség http://emiktf.hu/Ugyfelinf/engedelyek/lista.html internetes oldalán
2015/2723. (2014/18925.) számon.
A Felügyelőség
- betekintést biztosít az érintett nyilvánosság számára a szakhatósági állásfoglalásokba, az általa
kért szakértői véleményekbe, a hiánypótlásul készült dokumentációba a benyújtásukat, illetve
a rendelkezésre állásukat követő nyolc napon belül;
- hozzáférhetővé teszi az ügyben a fentieket követően keletkezett és a döntéshozatal
szempontjából lényeges környezeti információkat az érintett nyilvánosság számára
- elektronikus úton közzéteszi a közmeghallgatásról készült, hangfelvétellel vagy kép- és
hangfelvétellel dokumentált jegyzőkönyvet, illetve az írásos jegyzőkönyvet.
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Észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig
-

a Felügyelőséghez vagy
a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat (Miskolc) jegyzőjéhez

lehet benyújtani.
A Felügyelőség az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntéseket hozhatja:



kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt,
a kérelmet elutasítja.

Miskolc, 2015. március 17.
Rónai Kálmánné
igazgató megbízásából:

Dudás Attila
osztályvezető

