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Ügyszám: 

Ügyintéző: 

Tel.  mellék: 

44-4/2016. 

Csuka Sándorné 

232 

 

Tárgy:  Igazolás 

 

Ventus Építő Bt. 

4400  Nyíregyháza.  

Mezsgye u. 23. 

 

Tisztelt Cím! 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a 2015. december 8-án érkezett kérelmével 

kapcsolatban az összeállított iratanyagok, a Kormányhivatal által tartott helyszíni szemle tapasztalatai, 

illetve a felelős műszaki vezető és műszaki ellenőr nyilatkozata alapján igazolja, hogy a Nyírtét, 076/1, 

076/7, 076/19, 076/25 hrsz. alatti területen található vegyes összetételű, nem veszélyes hulladék 

lerakására szolgáló B3 alkategóriájú hulladéklerakó együtemű rekultivációja az 5876-2/2014. számú 

határozattal módosított 5609-7/2010. számú határozatban foglalt rekultivációs engedély előírásai 

szerint valósult meg.  

A Kormányhivatal a hulladéklerakó füvesítéséről a téli időjárási körülmények között nem tudott 

meggyőződni, ezért amint az időjárási viszonyok azt lehetővé teszik utóellenőrzést fog tartani. 

Fenti igazolást pályázati célra a Ventus Építő Bt. (1047 Budapest, Bródy u. 7.), mint 

meghatalmazott kérelmére adta ki a Kormányhivatal.  

 

A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási 

szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 1. sz. melléklet 42. főszáma szerinti 10.000.-

Ft igazgatási szolgáltatási díj a kérelem benyújtásával egyidejűleg megfizetésre került. 

A Nyírtét, 076/1, 076/7, 076/19, 076/25 hrsz. alatti települési szilárd hulladéklerakó 

rekultivációjának megvalósulására vonatkozó igazolást a Környezet és Energia Operatív Program 

„Vizek jó kezelése” című prioritása keretében megvalósuló beruházásokkal összefüggő közigazgatási 

hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 10/2014. (I. 20.) Korm. rendelet 24. 

pontja és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 

gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján hirdetményi 

úton közli a Kormányhivatal az érintettekkel. A döntés kézbesítésének napja a hirdetmény 

kifüggesztését követő 5. nap. 

 

Nyíregyháza, 2016. február 5. 

 

 

                        

       

 
      

 

Értesülnek: 

Hirdetményi úton: 

1. Címzett  

Postai úton: 

2. Címzett (tájékoztatásul)  

3. Irattár 

Kozma Péter 

kormánymegbízott 

nevében és megbízásából 

 

 

Katona Zoltán 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály  

főosztályvezető-helyettes 


