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AGRÁR-COOP Kft. nagykapornaki
állattartó telepe bővítésének előzetes
vizsgálata
Közlemény
Melléklet: 1 pld. kérelem-másolat
1 pld. közlemény

Az ÖKOHYDRO Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u.8.) hatóságomhoz 2008. július 3-án
érkezett beadványában az AGRÁR-COOP Kft. nagykapornaki állattartó telepe bővítéséhez
készült előzetes vizsgálati dokumentációjának egyidejű csatolásával előzetes vizsgálati eljárás
megindítását kezdeményezte a Felügyelőségen.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 3-5. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes vizsgálati eljárás keretében kerülnek
elbírálásra.
A Korm. rendelet 3. §. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel felkérem, hogy
haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül gondoskodjék a mellékletként csatolt
közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére,
illetve a környezeti tanulmány tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdés d./ pontjára – 2008. július 30-ig közvetlenül a Felügyelőségre lehet
észrevételeket tenni.
A közzététel időpontja a felügyelőségi honlapon (http://www.nydtktvf.zoldhatosag.hu)
történő megjelenés napja: 2008. július 8.
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KÖZLEMÉNY
előzetes vizsgálati eljárás megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. §. (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket,
hogy az Agrár- Coop Kft. (8991 Teskánd, Petőfi u. 60.) a Nagykapornak 05/1 és 08/7 hrsz-ú
ingatlanokon lévő állattartó telepe bővítését tervezi 4 db 504 férőhelyes borjúnevelő
megvalósításával a Nagykapornak 010/1 hrsz-ú ingatlanon.
Az ÖKOHYDRO Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8) 2008. július 3-án érkezett
kérelmében - az általa elkészített ÖH-08012. számú tervdokumentáció egyidejű csatolásával előzetes vizsgálati eljárás megindítását kezdeményezte a Felügyelőségen.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2004. (XII.25.) Korm. rendelet 3-5. §-ában rögzítettek
figyelembevételével előzetes vizsgálati eljárás keretében kerül elbírálásra.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti
üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
1.) Az ügyben eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
2.) A közlemény közzétételének időpontja:
a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján
(http://www.nydtktvf.zoldhatosag.hu) történő megjelenésének napja: 2008. július 8.
3.) A tevékenység hatásterülete az igénybevett terület és annak közvetlen környezete.
A beruházás által igénybevett terület a Nagykapornak külterülete 010/1 hrsz-ú ingatlan.
A bővítési terület a Nagykapornak községtől északnyugati irányban, a 7362. számú közút
nyugati oldalán helyezkedik el. Nagykapornak belterülete széle a telep telekhatárától kb.
400 m. A bővítmény a telep 2. számú bekötő útjáról közelíthető meg.
4.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat
szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány engedélyezési dokumentációja
tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés d./ pontjára –2008.
július 30-ig közvetlenül a Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.
5.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján, a felügyelőség
határozatában a következő döntéseket hozhatja:
„(2) A felügyelőség a határozatában
a) a csak az 1. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet
figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
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b) a csak a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 8. számú melléklet
figyelembevételével meghatározza az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeit;
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;
d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes vizsgálat
eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység
megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti hatásvizsgálati eljárás és
az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás összevonásáról, vagy
összekapcsolásáról;
db) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá sem tartozik, megállapítja, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. §-ának (1)
bekezdése d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg, és azokhoz
meghatározhat előre látható figyelembe veendő szempontokat, illetve feltételeket;
e) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon
változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények
között lehetségesnek tartja;
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 Nagykapornak
Község Polgármesteri Hivatalában ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és időpontban tekinthető meg.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet 215. szoba
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
Ügyintézők

Varga Lászlóné 202. szoba, telefon 94/506-700/235
Dr. Árvay Imréné, 215. szoba, telefon: 94/504-146

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu)
is közszemlére kerül.
Szombathely, 2008. július 8.
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
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