Iktatószám: VAV/KTF/5426-3/2015.
Ügyintéző: dr. Bodorkós Erzsébet, Pernyész István
Telefon: (94) 506-719

Tárgy:
a Falco Zrt. 9700 Szombathely, Zanati út
26. szám alatti telephelyén végzett tevékenységére vonatkozó zajcsökkentési intézkedési tervet jóváhagyó Északdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 149222/2011. iktatószámú határozatának módosítása iránti eljárás
értesítés eljárás megindításáról

HIRDET M ÉNY
zajcsökkentési intézkedés tervet jóváhagyó határozat módosítási eljárásának megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény –
továbbiakban: Ket. – 29. §-a alapján értesítem, hogy a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi
és Természetvédelmi Főosztályán (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) a Falco Zrt. (9700 Szombathely, Zanati út 26.), ugyanezen szám alatti telephelyén végzett tevékenységére vonatkozó, zajcsökkentési intézkedési tervet jóváhagyó Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség 14922-2/2011. iktatószámú határozatának módosítása iránti kérelmére új közigazgatási
hatósági eljárás indult.
A Ket. 29. § (5) bekezdése értelmében az eljárással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom.
Az ügy tárgya: a Falco Zrt. 9700 Szombathely, Zanati út 26. telephelyén végzett tevékenységére vonatkozó zajcsökkentési intézkedési tervet jóváhagyó Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 14922-2/2011. iktatószámú határozatának módosítási eljárása
Iktatási száma: VAV/KTF/5426/2015.
Az eljárás megindításának napja: 2015. december 19.
Az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 21 nap
Az ügyintézők neve
Pernyész István, dr. Bodorkós Erzsébet
Az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamok
a. a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama
b. a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő
c. a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő
d. a szakhatóság eljárásának időtartama
e. az eljárás felfüggesztésének időtartama
f. a bizonyítékok ismertetésének időtartama
g. a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama
h. a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő
i. szakértői vélemény elkészítésének időtartama
j. a hatósági megkeresés vagy döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
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terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama
Az ügy irataiba – előzetes időpont-egyeztetést követően - betekintési lehetőség a Ket. 68-69.§-ainak
megfelelően a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán az
alábbi helyen és időpontban biztosított.
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. e. 117. szoba
Hétfő: 8-12, Szerda: 8-12, 14-16, Csütörtök: 8-12.
Felkérem a Jegyzőt, hogy ezen hirdetményt tegyék közszemlére, és közterületen való közhírré tétellel,
illetőleg a helyben szokásos módon is tegyék közzé.
A hirdetmény Hatóságom hirdetőtábláján is közszemlére kerül.
Kapja:
Szombathely MJV Önkormányzat Jegyzője – 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.
Szombathely, 2015. december 18.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

Balaton Tihamér
osztályvezető
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