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Értesítés eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Főosztályunkon a Vasi
Agilitás Kft. (9700 Szombathely, Szelestey u. 22.) kérelmére 2015. március 25-én eljárás indult az
Ikervár Berek major 0486/1 hrsz. alatti pulykatelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
vonatkozásában.

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgyának rövid ismertetése
Az Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti területen a 833/14/2004. számú határozatban kiadott, a 21171/9/2010. számú határozatban módosított és egységes szerkezetbe foglalt, valamint a 2394-4/2013.
számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély szerint intenzív pulykanevelő
tevékenységet folytatnak. Az engedély a jogerőre emelkedéstől 10 évig érvényes, ezért az engedélyes
benyújtotta a telephelyen folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentációját.
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Az állattartás 9 db épületben történik. Az épületek területe összesen 18.000 m . A telephelyen előnevelő
és végignevelő tevékenységet is folytatnak. Az egyidejűleg telepített állatlétszám 180 000 db pulyka
előnevelésre, 60 000 db pulyka végignevelésre.

Az állatok elszállítása után történik az istállók kitrágyázása, takarítása, fertőtlenítése, és karbantartása.
Az ólakat és az ólakban található tárgyakat, berendezéseket lévő szennyeződést áztatják, majd
nagynyomású vízsugárral lemossák, és alaposan fertőtlenítik. A kitrágyázást követően a trágya azonnal
elszállításra kerül, a telephelyen trágyatárolás nem történik. Az épületek teljes kiszáradása után száraz
fenyőforgács bealmozásával előkészítik az ólakat az új állomány fogadására.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283
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Az állattartó telepen az esetleges szennyezések feltárása érdekben 3 db monitoring kút üzemel.

Vélelmezett hatásterület
A pulykanevelő telep Vas megyében, Ikervár településtől északi irányban, Berek majorban található. A
telephelytől ÉNY-ra, kb. 500 méterre vízerő telep található. Az állattartó telep Ikervár község területétől
kb. 2 km-re található.

Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Főosztályunkon az alábbi helyen és időpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 202. szoba
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Felkérem az érintett település jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Főosztályom földszinti hirdetőtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.
A hirdetményt kapja:
1. Ikervár Község Polgármesteri Hivatala, 9756 Ikervár, Kossuth u. 47.

Szombathely, 2015. április
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Szentiványi Beatrix
főosztályvezető - helyettes

