Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség
Ügyszám: 17355-9-11/2014.
Ügyintéző: dr. Séra Judit
Lovrityné Kiss Beáta

Tárgy: Egységes környezethasználati engedély
módosítása.
HATÁROZAT

A Felgyő 2000 Kft. (6600 Szentes, Attila u. 3. KÜJ szám:100 587 452, KTJ szám: 100 890 674, IPPC KTJ száma:101 615 841)
részére a Felgyő, Balogtanya 0209/15 hrsz. alatti baromfitelepre kiadott, 17355-9-10/2013. számú egységes környezethasználati
engedélynek „A ZAJ- ÉS REZGÉSVÉDELEM” című fejezetét - hivatalból - az alábbiak szerint
módosítom.
A 45., 46. és 47.pont előírásait és azok indokolását törlöm.
A törölt rendelkezések helyébe a következő előírások lépnek:
Z AJ - ÉS REZGÉSVÉDELEM
Előírások:
1. A telepen folytatott tevékenységre megállapított zajkibocsátási határértékeknek teljesülniük kell.
2. A teljes üzemszerű állapotban az üzemi zaj vonatkozásában a zajkibocsátási határértékek az alábbiak:
Felgyő ingatlan helyrajzi
száma

Közterület elnevezése

Védendő épület
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1110, egy lakásos lakóépület
1110, egy lakásos lakóépület
1110, egy lakásos lakóépület
1110, egy lakásos lakóépület
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Zajkibocsátási határérték
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A telephelyen üzemelő zajkeltő berendezések karbantartásával biztosítani kell a telephely alacsony mértékű zajkibocsátását.
Határidő: folyamatos
A telep zajhelyzetének megváltozását a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon
az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségre be kell jelenteni.
Határidő: folyamatos

Indokolás:
 A felülvizsgálati dokumentációban leírtak szerint a létesítmény hatásterületének határa a 284/2007. (X. 29.) 6. §-a alapján
került meghatározásra..
 A telephely zajhelyzetének méréssel történő meghatározásáról benyújtott jegyzőkönyv alapján került sor zajkibocsátási
határérték kiadásra.
A 17355-9-10/2013. számú egységes környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett részei változatlan
formában érvényesek.
A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez
címzett, de az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez, mint elsőfokú hatósághoz két példányban
benyújtandó fellebbezésnek van helye.
Központ: 6721 Szeged, Felső-Tisza part 17. Postacím: 6701 Szeged, Pf.: 1048, Tel.: (62) 553-060 Fax: (62) 553-068
Kirendeltség: 6500 Baja, Bajcsy-Zs. u. 10., Postacím: 6501 Baja, Pf.: 113, Tel.: (79) 521-960 Fax: (79) 521-970
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, péntek: 8:30-12:00, továbbá szerda 13:00-16:00
E-mail: alsotiszavideki@zoldhatosag.hu, Honlap: http://atiktvf.zoldhatosag.hu
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A jogorvoslati eljárás díja – a jogszabályban meghatározott esetek kivételével – a befizetett szolgáltatási díjtétel 50 %-a, amelyet a
Magyar Államkincstárnál vezetett 10028007-01711875-00000000 előirányzat-felhasználási számú számlára kell átutalni és a díj
megfizetését igazoló bizonylatot vagy annak másolatát felügyelőségünk részére megküldeni. A befizetési bizonylat közlemény
rovatába kérem feltüntetni jelen határozat számát.
Jelen határozat – fellebbezés hiányában – a fellebbezésre nyitva álló határidő leteltét követő napon jogerőre emelkedik.
INDOKOLÁS
A Felgyő 2000 Kft. (6600 Szentes, Attila u. 3.) Felgyő, Balogtanya 0209/15 hrsz. alatti telephelyén nagyüzemi baromfitartással
foglalkozik. A Kft. 2013-ban, az engedélyben foglaltak öt éves felülvizsgálata során 17.355-9-10/2013. számon új egységes
környezethasználati engedélyt kapott.
Az engedély ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM című fejezete 47. pontjának előírása szerint az üzemeltetőnek zajméréssel meg kellett
határoznia az állattartó telep közvetlen hatásterületét.
A Kft. az előírás teljesítéseként 2013. december 13-án megküldte a zajmérési jegyzőkönyvet, melyet Lengyel György zaj- és
rezgésvédelmi szakmérnök készített. A mérési jegyzőkönyv törzsszáma: 054-K/2013.
A mérési eredmények alapján meghatározott közvetlen hatásterületen védendő épületek találhatók. A zajkibocsátási határértékek a
vizsgálati jegyzőkönyv megállapításai szerint teljesülnek.
Felügyelőségünk megállapította, hogy a Felgyő 2000 Kft. részéről történt teljesítéssel okafogyottá váltak a 17.355-9-10/2013. számú
egységes környezethasználati engedély 9. oldalán a ZAJ ÉS REZGÉSVÉDELEM című fejezet előírásai, ezért azokat saját
hatáskörben töröltem, egyben a fejezet szövegét a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.
A határozat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.)
Korm. rendelet (továbbiakban R.) 20/A § (10) bekezdésén alapul.
Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet (továbbiakban KvVM rendelet) 1. számú melléklet III.10.2. pontja
alapján határoztuk meg.
Az ügyintézési határidő lejártának napja: 2014. március 14.
A fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. §
(1) bekezdése és a 99. § (1) bekezdés biztosítja.
A fellebbezést a Ket. 102. § (1) bekezdése alapján annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta.
A jogorvoslati eljárási díját a KvVM rendelet 2. § (4)-(10) bekezdése alapján állapítottuk meg.
A Felügyelőség hatáskörét a R. 3. § (1) bekezdése, illetékességét a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízvédelmi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.
Szeged, 2014. február 13.
Némethy Tímea igazgató
megbízásából:
dr. Mader Balázs s. k.
hatósági engedélyezési irodavezető
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