
CSONGRÁD MEGYEI

KORMÁNYHIVÁTAL

KTFO-azonosító: 10056-1 6-25/2016. Tárgy: hirdetmény
Üyiratszárn: CSZ/01/13548-2/2016. Hiv. szám: -

Ügyintéző: dr. Séra Judit Melléklet: -

Tej.: +36 (62) 681-663

KÖZLEMÉNY

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
(továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)
székhelye: 6721 Szeged. Felső-Tisza part 17.
eléihetősége:
postacím: 6701 Szeged. Pf’. 1048
teJ.: +36 (62) 681-681,
e-mail: ktfo®csongrad.gov.hu, Honlap: http://ktfo.csmkh.hu

értesíti az érintetteket,

hogy a Csongrádi Víz és Kommunális Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi M. u. 39.)
képviseletében Pádár Adrienn Csilla környezetvédelmi szakértő (6723 Szeged. Agyagos u.
47.) 2016. szeptember 7-én — a Felő, 0291i27 hrsz. alatti teleplieíven folytatott
tevékenységre vonatkozó 10056-16-1372013 számú egységes körm’ezethasznólati engedély
Jelentős változtatás miatti módosítása kapcsán — a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
szerinti teljes körű felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be.

Az eljárás megindításának napja: 2016. szeptember 7.

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2016. szeptember 8.
Az ügyintézési határidő: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 91. (2) bekezdése alapján: az egységes környezethasználati engedély megszerzésére
irányuló eljárásban — a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel — 70 nap

A közigazgatási hatósági etjárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 33. (3) bekezdése értelmében az ctgyintézési határidőbe nem számítanak be
az alábbi időtartamok:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének. valamint az eljáró hatóság kijetölésének
időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama. továbbá a 36. (2) bekezdése alapján 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.
/) a 70. (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama.
g,) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar Vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama.
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li) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő.
a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló

intézkedéstől az annak teljesítéséig terjedő idő.
j.) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama.

a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő
időtartam. valamint a hirdetménvi. továbbá a kézbesítési meghatatmazott és a kézbesítési
ügvgondnok útján történő közlés időtartama.
1) hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama. de legfeljebb nyolc
nap.

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016. szeptember 12.

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Felgyő.

Felhívom a tevékenységgel érintettek tgyelmét, hogy az egységes környezethasználati
engedély módosítási eljárás kapcsán e közlemény megjelenését követő 21 napon belül
közvetlenül hatóságunkhoz. illetve az érintett település jegyzőjénél lehet írásbeli észrevételt
tenni.

A tevékenység nem hatásvizsgálat köteles határon átteij edő környezeti hatása nincs.

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei a felülvizsgálat eredményeképpen:
a) kiadja vagy inódosíija a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes
körnvezethasználati engedélyt. vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a
tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.

A kérelem és a mellékletek nyomtatott példányába a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán és a tevékenység telepítési helye szerinti
település (Felgyő) jegyzőjénél lehet betekinteni. A betekintés módjáról a környezetvédelmi
hatóságnál vagy a j egyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei internetes elérhetősége:
http ://atiktvf.zc)tdhatosa.hu/1etoltes/1 0056-1 6-25.zip

Hatóságunk a közleményt elektronikus úton megküldi a társadalmi szervezetek
névjegvzékébe felvett azon érdekvédelmi és társadalmi szervezeteknek, melyek működési
területét. illetve tevékenységi körét az eljárás érinti.

S z e g e d. 2016. szeptember 12.
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