
 

 

 

HIRDETMÉNY 
 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (a továbbiakban: Főosztály) a Demeter Balázs 

e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20. - KÜJ száma: 101 125 176), mint környezethasználó meghatalmazásából 

eljáró Barna Sándor (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) környezetvédelmi szakértő 2020. július 28. 

napján benyújtott kérelmére közigazgatási hatósági eljárás van folyamatban, az Ibrány, 0273 hrsz-ú 

baromfinevelő telep üzemeltetésére kiadott 3769-9/2020. számú egységes környezethasználati engedély 

módosítására (brojler baromfi férőhelynövelés módosításra) vonatkozó összevont környezeti hatás-

vizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás ügyében. 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, 

hogy a Demeter Balázs e.v. (4484 Ibrány, Árpád u. 20.), mint környezethasználó által az Ibrány, 0273 

hrsz-ú baromfinevelő telep üzemeltetésére kiadott 3769-9/2020. számú egységes környezethasználati 

engedély módosítására (brojler baromfi férőhelynövelés módosításra) vonatkozó összevont környezeti 

hatásvizsgálati- és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban 

KÖZMEGHALLGATÁST  tart. 

A közmeghallgatás helye: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály I. emeleti tárgyalóterme,  

         Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.  

A közmeghallgatás időpontja: 2020. október 13. 10
30

 óra. 

 

A tervezett beruházás által érintett település: Ibrány Város. 

Tájékoztatom, hogy a közmeghallgatáson részt vehet, de részvétele nem kötelező. 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. 

A hirdetmény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), és a hirdetőtábláján 2020. szeptember 1 – 

2020. október 3. között megtekinthető.  

Az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati 

engedélyezési dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–

12
00

, szerda 8
00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint Baktalórántháza Városházán. A betekintés módjáról a 

Főosztálynál és a Város Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei 

elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3769-2020 webcímen tekinthető meg. 

A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályhoz, vagy a 

Baktalórántháza Város Jegyzőjéhez lehet benyújtani, illetve azt a közmeghallgatáson szóban lehet 

megtenni. 

Nyíregyháza, 2020. szeptember 1. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3769-2020

