HIRDETMÉNY
A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.
(XII.25.) Korm. rendelet 24. § (7) és 9. §-a alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy
a Várda Broiler Kft. (4600 Kisvárda, Ipari u. 9.) meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi,
Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) kérelmére a Laskod, 0118/15 hrsz. alatti
ingatlanon tervezett szabadtartásos baromfinevelő telep megvalósítására vonatkozó összevont
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban
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A közmeghallgatás időpontja: 2022. július. 4. (hétfő) 14

óra.

A közmeghallgatás módja:
A közmeghallgatás online kerül megtartásra. Ennek érdekében a Kormányhivatal kéri, hogy a
közmeghallgatáson való részvételi szándékát 2022. június 27. (hétfő) reggel 8 óráig a Főosztály
ügyfélszolgálati e-mail címén: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu jelezni szíveskedjen,
melyben a 2688/2022. ügyiratszám megjelölésével
- az ügyben való érdekeltségét igazolja, valamint
- a személyi igazolványát, vagy más személyazonosításra alkalmas igazolványt, és a
lakcímkártyát is mutassa be, valamint
- az elektronikus elérhetőséget (e-mail) is adja meg!
A személyazonosság és a lakcímadatok megadása az ügyféli minőség megállapítása érdekében
szükséges.
A Kormányhivatal a bejelentkezett ügyfelek részére a megadott elektronikus címen (e-mail) megküldi az
online közmeghallgatás elérhetőségének adatait.
A bejelentkezéssel egyidejűleg hozzájárulását adja személyes adatainak a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE szerinti a környezetvédelmi
hatóság és más hatóság általi közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges kezeléshez.
A tervezett beruházás helye szerint érintett település: Laskod település.
Tájékoztatom, hogy a közmeghallgatáson részt vehet, de részvétele nem kötelező.
A közmeghallgatáson bárki részt vehet, akinek a részvételét az ügyfelek nem kifogásolják. A hatóság
védett adat és zártan kezelt adatok védelme érdekében is kizárhatja a közmeghallgatásról a
nyilvánosságot. Azt, aki a közmeghallgatás rendjét zavarja, a közmeghallgatás vezetője
rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal
sújthatja.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FÔOSZTÁLY
KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu

A közmeghallgatás módjával kapcsolatos intézkedéseket a Főosztály a veszélyhelyzet ideje alatt
alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel
összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. §-a alapján hozta.
A hirdetmény a környezetvédelmi hatóság honlapján, a hirdetőtábláján, valamint Laskod Község
Jegyzőjénél megtekinthető.
Az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati
engedélyezési dokumentáció megtekinthető a Főosztályon (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.),
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ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 -12 , szerda 8
-12
13
-16 ) és a
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2688-2022 internetes hivatkozási címen, továbbá
Laskod Község
Jegyzőjénél.
A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályhoz, vagy az
érintett Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani, illetve azt a közmeghallgatáson szóban lehet
megtenni.

