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Tárgy:

Szepetnek 010/3 hrsz. alatti baromfitelep
egységes környezethasználati engedélyezési
eljárása
Hirdetmény
Melléklet: 1 pld. kérelem-másolat
1 pld. felülvizsgálati dokumentáció
1 pld. hirdetmény

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 17843/1/2009.II. számon kiadott kötelezésének teljesítéséként a Szepetneki Zöld Mező
Szövetkezet (8881 Sormás, Fő u. 6.) megbízásából eljáró ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és
Víztechnikai Kft. (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.) 2009. június 30-án érkezett beadványában
benyújtotta a Szepetnek 010/3 hrsz. alatti baromfitelep környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentációját az egységes környezethasználati engedély megszerzése érdekében.
A dokumentációban foglaltak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 73-76.§, 78-81. §-aiban és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 17-23. §-aiban rögzítettek alapján kerülnek elbírálásra.
A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívom, hogy 5 napon
belül gondoskodjék a mellékletként csatolt hirdetmény 15 napra történő kifüggesztéséről,
valamint közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételéről.
Kapja:
1. Szepetnek Község Jegyzője 8861 Szepetnek, Petőfi S. u. 70.
Tájékoztatásul kapja (melléklet nélkül):
2. Szepetneki Zöld Mező Szövetkezet 8881 Sormás, Fő u. 6.
3. ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft. 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Szombathely, 2009. július 6.
Sümeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető
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HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény – továbbiakban Ket. – 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet – továbbiakban Korm. rendelet – 21. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak
alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1784-3/1/2009.II. számon kiadott kötelezésének
teljesítéséként a Szepetneki Zöld Mező Szövetkezet (8881 Sormás, Fő u. 6.) megbízásából
eljáró ÖKO-TRADE Környezetvédelmi és Víztechnikai Kft. (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.)
2009. június 30-án érkezett beadványában benyújtotta a Szepetnek 010/3 hrsz. alatti
baromfitelep
környezetvédelmi
felülvizsgálati
dokumentációját
az
egységes
környezethasználati engedély megszerzése érdekében.
A dokumentációban foglaltak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 73-76.§, 78-81. §-aiban és a Korm. rendelet 17-23. §-aiban rögzítettek alapján
kerülnek elbírálásra.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése és a Kormányrendelet 21. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak
értelmében a tárgyi eljárással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom.
1. Az eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Ügyintézők:

Árvay Imréné, 215. szoba, telefon: 94/504-146
dr. Kovács Zsuzsanna, 211. szoba, telefon: 94/504-142

2. A tervezett tevékenység ismertetése
A Szepetneki Zöld Mező Szövetkezet a Szepetnek 010/3 hrsz-ú állattartó telepen 3
épületben broiler csirke nevelésével foglalkozik. A telep maximális férőhelyszáma
84 810 db. A telepen kizárólag mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak. A tárgya
tárolása – szükség esetén – a telep keleti részén elhelyezkedő almostrágya tároló téren
történik, mely jelenleg átalakítás alatt áll, azonban alkalmazására ritkán kerül sor,
mivel a Szövetkezet kezelésében lévő termőföldek megfelelő mértékű kihelyezési
területet biztosítanak.
A baromfiólak természetes és mesterséges szellőzéssel is rendelkeznek, az épületek
északi falába elszívó ventilátorok kerültek beépítésre.
Az elhullott állati tetemek gyűjtőedényben kerülnek elhelyezésre és az ATEV Zrt.
szállítja el.
A telephez legközelebb eső védendő objektumok az észak-nyugati irányban
elhelyezkedő lakóépületek.
3. A tevékenység nem hatásvizsgálat köteles, határon átterjedő környezeti hatása nincs.
4. Az eljárás megindításával egyidejűleg a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció
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Szepetnek Község Jegyzője részére megküldésre kerül azzal, hogy 5 napon belül
gondoskodjék a hirdetmény 15 napra történő kifüggesztéséről, valamint
közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételéről.
5. Az érintettek az ügy irataiba és a dokumentációba Szepetnek Község Jegyzőjénél,
továbbá a Felügyelőségen az alábbi időpontokban tekinthetnek be:
Hétfő:
8-12
Szerda:
8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
A
hirdetmény
Felügyelőségünk
hirdetőtábláján
nydtkvf.zoldhatosag.hu.) is közzétételre kerül.

és

honlapján

(http://

6. A Felügyelőség a tárgyi létesítménnyel kapcsolatban a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 80. §-a
alapján közmeghallgatást fog tartani, melynek helye és időpontja a Zalai Hírlapban,
továbbá fenti jegyzőség által közhírré tétel útján kerül közlésre.
7. A létesítménnyel kapcsolatban írásbeli észrevételt a hirdetmény kifüggesztésétől
számított 15 napon belül Felügyelőségemnél, illetve a Jegyzőnél lehet tenni. A
benyújtott észrevételeket a Felügyelőség eljuttatja a kérelmezőnek, illetve a
szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja. Az észrevételek értékelését a
Felügyelőség határozatának indokolásában ismerteti.
8. Az eljárás során hozható döntések
A benyújtott dokumentáció, a szakhatóságok állásfoglalásai és a benyújtott
észrevételekben foglaltak alapján a Felügyelőség a Korm. rendelet 20. § (4)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével kiadja az egységes környezethasználati
engedélyt, illetve amennyiben a kiadás feltételei nem állnak fenn, a kérelmet elutasítja
és megteszi a Törvény által hatáskörébe utalt intézkedéseket.
A határozat a Felügyelőségen és a fenti jegyzőségen közszemlére tételre kerül.
Szombathely, 2009. július 6.
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
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