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Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

KÖZLEMÉNY
előzetes konzultációs 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) 5/A. § (5) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy a Végh&Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Sági utca 43.), a Zalaszentiván
051/1-9. hrsz-ú ingatlanokra tervezett inert hulladéklerakó előzetes konzultációja tárgyában
készített tervdokumentációt, ezzel előzetes konzultációs eljárást kezdeményezve
hatóságomnál.
A dokumentációban foglaltak a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 5/A. és 5/B. §-aiban rögzítettek alapján, az előzetes konzultációs eljárás keretében
kerülnek elbírálásra.
A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 5/A. § (5) 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 konzultációs kérelem tárgya, valamint rövid ismertetése:
A Zalai HUKE Kft. (Zalaegerszeg, Posta utca 65.) a Zalaszentiván 051/1-9. hrsz-ú
ingatlanokon inert hulladéklerakó létesítését és üzemeltetést tervezi (a hulladéklerakásra
igénybevett terület 11,16 ha). Az inert hulladéklerakót a Zalai HUKE Kft. egy ütemben
kívánja megvalósítani. A lerakó tervezett befogadó kapacitása 669.600 tömör m3. Az
évente beszállítani tervezett inert hulladék mennyisége 56.000 m3, a lerakó várható
üzemelési ideje pedig 12 év.
3.) A közlemény közzétételének időpontja:
a közleménynek a Felügyelőség hirdetőtábláján, illetve honlapján
(http://www.nydtktvf.zoldhatosag.hu) történő megjelenésének napja: 2009. december 23.
4.) A hatásterület a benyújtott dokumentáció alapján Nagypáli irányában a területtől 620 m-ig
tart, míg a többi irányban 370 m-ig.
5.) A tervezett beruházás helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatástanulmány
engedélyezési dokumentációjának tartalmára vonatkozóan – figyelemmel a Korm.
rendelet 5/A. § (5) bekezdésének e) pontjára –2010. január 13-ig közvetlenül a
Felügyelőségre lehet észrevételeket tenni.
6.) Az eljárás során a Kormányrendelet 5/B. § (3) bekezdése alapján, a felügyelőség az
előzetes konzultáció keretében:
Tel.: (94) 506–700

Fax: (94) 313–283
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

a) a kizárólag az 1. számú mellékletbe tartozó tevékenység esetén véleményt ad a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeiről a 6. számú melléklet figyelembevételével;
b) a kizárólag a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén véleményt ad az
egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeiről a 8. számú
melléklet figyelembevételével;
c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén véleményt ad a 6.
számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány és a 8. számú melléklet
figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi
követelményeiről;
d) ha a konzultációs kérelem változatokat tartalmazott, megnevezi azt vagy azokat a
változatokat, amellyel kapcsolatosan - megfelelő körülmények között - a létesítést
lehetségesnek tartja;
e) ha a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését vagy egységes környezethasználati
engedélyezését kizáró ok áll fenn, véleményében ennek tényét rögzíti, és erre felhívja a
környezethasználó figyelmét;
f) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, az európai közösségi
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési
dokumentáció tartalmára vonatkozó előírások figyelembevételével ad véleményt a környezeti
hatástanulmány, illetve az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi
követelményeiről.
Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció,
mely Zalaszentiván Község Polgármesteri Hivatalában, ill. a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és
időpontban tekinthető meg.
-

Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 121. szoba
Hétfő:
8-12
Szerda:
8-12, 14-16
Csütörtök:
8-12

Ügyintézők
-

Dr. Szentiványi Beatrix, 202 szoba, telefon: 94/504-700/235
Szabó Erika, 121. szoba, telefon: 94/506-725

A közlemény Felügyelőségünk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu)
is közszemlére kerül.
Szombathely, 2009. december 23.
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
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