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KÖZLEMÉNY
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi
hatóság)
értesíti az érintetteket,
hogy Tóth Gábor (6762 Sándorfalva, Ady Endre u. 31.) képviseletében Faggyas
Szabolcs környezetvédelmi szakértő (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) 2018. augusztus 23án – a Natura 2000 terület részét képező Sándorfalva 0117/3 hrsz. alatti ingatlanon épületek
elhelyezése tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.)
szerinti előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújtott be.
Az eljárás megindításának napja: 2018. augusztus 24.
Az ügyintézési határidő: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése alapján: 45 nap
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban:
Ákr.) 50. § (5) bekezdésében foglaltak az ügyintézési határidőbe nem számítanak be.
A közvetlen hatásterülettel érintett település: Sándorfalva
A közlemény a környezetvédelmi hatóság hivatalában, valamint honlapján
(http://ktfo.csmkh.hu/) is megtalálható.
Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos
kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti
hatástanulmány, valamint az egységes környezethasználati engedélyezési
dokumentáció tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének
megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz
észrevételt lehet tenni.
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A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei:
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet
figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős
környezeti hatások, valamint
aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély
iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet
hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek
birtokában kezdhető meg;
b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon
változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények
között lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az
adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban
az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti
kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a
létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát
meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.
A kérelem és mellékletei elérési helye:
https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/29732/6550767054463632529/publicLi
nk/116461-1-1.zip
Az Ákr. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak
befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba.
Az érintettek a dokumentációba és az ügy egyéb irataiba a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatala Hatósági Főosztály 2. Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztály ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben betekinthetnek.
S z e g e d, 2018. augusztus 29.
Dr. Holubán Csilla
járási hivatalvezető nevében és megbízásából:
Dr. Mader Balázs
osztályvezető
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