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HIRDETMÉNY

A Müllex-Körmend Kft. – Körmend, Rákóczi u. 5. – megbízásából az Ökohydro Kft. Szombathely, Kőszegi u. 8. - elkészítette a Müllex-Körmend Kft. Harasztifalu, 049/2. hrsz.
alatti telephelyére szóló előzetes vizsgálati dokumentációt, tekintettel arra, hogy 1.003.500 m3
befogadóképességű nem veszélyes hulladéklerakó kialakítását tervezik.
A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló
314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 3.§ (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felkérem,
hogy gondoskodjék a mellékletként csatolt közlemény közterületen és a helyben szokásos
egyéb módon történő közhírré tételéről haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára
vonatkozóan e közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a
Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.
A közlemény megjelenésének napja a felügyelőségi honlapon (http:/nydktvf.zoldhatosag.hu)
történő megjelenés napja: 2008. augusztus 21.
Kapja:
Harasztifalu Község Jegyzője, Harasztifalu
Szombathely, 2008. augusztus 19.
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KÖZLEMÉNY
Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (továbbiakban Ket.) 29. §. (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy a
Müllex-Körmend Kft. – Körmend, Rákóczi u. 5. – megbízásából az Ökohydro Kft. Szombathely, Kőszegi u. 8. - elkészítette a Müllex-Körmend Kft. Harasztifalu, 049/2. hrsz.
alatti telephelyére szóló előzetes vizsgálati dokumentációt, tekintettel arra, hogy 1.003.500 m3
befogadóképességű nem veszélyes hulladéklerakó kialakítását tervezik.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) számú Kormányrendeletben
(továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak értelmében előzetes vizsgálati eljárás keretében
kerülnek elbírálásra.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adom.
- Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2. Hulladékgazdálkodási Osztály Tel.: 94/506-724
Ügyintéző: Biczó Ágnes
- A közlemény közzétételének időpontja
A közlemény közzétételének időpontja a közlemény felügyelőségi honlapon történő
megjelenésének napja 2008. augusztus 21.
A tevékenység rövid ismertetése
A Müllex-Körmend Kft. Harasztifalu, 049/2. helyrajzi szám alatti telephelyén jelenleg is
üzemeltet nem veszélyes hulladéklerakót, mely várhatóan 1, esetleg 2 éven belül betelik. Így a
tevékenység folytatásához új lerakó kialakítása szükséges.
A jelenlegi beruházás keretében 1.003.500 m3 befogadóképességű nem veszélyes
hulladéklerakó kialakítását tervezik a hozzá tartozó 2.000 m3-es csurgalékvíz tároló
medencével. A dokumentáció alapján 359.500 m3 befogadóképességű inert hulladéklerakó
kialakítását is tervezik, melyhez 4.012,50 m2 inert hulladék feldolgozó és kezelő tér is
tartozna. Ezenkívül a meglévő nyílttéri komposztáló bővítésére is sor kerülne, továbbá
építenének egy 1.872 m2-es hulladékválogató csarnokot a szelektíven gyűjtött hulladékok
további válogatása céljából.
A telephely Harasztifalu külterületén, a falutól nyugati irányban mintegy 1.750 méterre
helyezkedik el, így a tervezett létesítménynek lakott területre közvetlenül nincs hatása.
A hulladékszállítás jelenleg is folyamatosan történik, a beruházás megvalósításával várhatóan
naponta 10 fordulóval fog a gépjárműforgalom növekedni. A legkisebb keresztmetszetű
beszállítási útvonal a 8722. számú út Körmenden, illetve Egyházasrádócon áthaladó szakasza.
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A hulladék beszállítása északi és déli irányból azonosnak vehető, így Egyházasrádóc és
Körmend vonatkozásában 5-5 forduló növekedésével lehet számolni.
A beruházás kivitelezése során az építőanyagok Szombathely, illetve Körmend irányából
szintén a 8722. számú úton kerülnek a telephelyre
A munkagépek és szállító járművek kipufogógáz kibocsátásából származó szennyező anyag
koncentráció a legkedvezőtlenebb esetben sem éri el az egészségügyi határértéket.
Az építés során Körmend és Harasztifalu lakott területén az út zajszintje 1,2 dB-lel fog nőni, a
távolabbi 25 km-es beszállítói körzetben ennél jóval kisebb mértékű (0,2 dB) növekedés
várható. Az üzemelés során ennél is kisebb forgalomnövekedéssel, ezáltal kisebb
zajnövekedéssel számolhatunk.
Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség határozatában a
következő döntéseket hozhatja:
„c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a 6. számú
melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány és a 8. számú
melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeit, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárás összevonhatóságáról;
f) ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi vagy egységes
környezethasználati engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és
megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem
adható.”
Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Harasztifalu
Község Polgármesteri Hivatalában, illetve a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet Hulladékgazdálkodási osztály
Ügyintéző: Biczó Ágnes
: 06-94-506-724
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen hirdetményt tegye közszemlére, és közterületen való közhírré
tétellel, illetőleg a helyben szokásos módon is tegye közzé.
Kapja
Harasztifalu Község Jegyzője, Harasztifalu

Szombathely, 2008. augusztus 19.
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