
 

 

 

HIRDETMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi 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 Mercurius Commercial Kft. (1039 Budapest, Lukács 

Gy. u. 2. III/28.) meghatalmazása alapján eljáró Eichinger Edina egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 

80.) kérelmére a Baktalórántháza 0126/7 hrsz. /Bakta V./ alatti ingatlanon tervezett intenzív baromfitenyésztő 

tevékenység összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban  

KÖZMEGHALLGATÁST  tart. 

A közmeghallgatás helye: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

I. emeleti tárgyaló   

A közmeghallgatás időpontja: 2020. december 17. 10
00

 óra. 

Érintett település: Baktalórántháza 

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. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 

közmeghallgatások lebonyolításával kapcsolatosan a  Kormányhivatal a következő intézkedéseket hozta:  

a közmeghallgatáson valamennyi, az ügyben érdekelt ügyfél részvételét a Kormányhivatal biztosítja, azonban a 

 járványügyi és védelmi intézkedések miatt a közmeghallgatáson egyszerre tartózkodók létszáma korlátozott. Ezért 

a Kormányhivatal kéri, hogy a közmeghallgatáson való részvételi szándékát a közmeghallgatást megelőző 

munkanap reggel 8 óráig a Kormányhivatal ügyfélszolgálati e-mail címén: 

ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu jelezni szíveskedjen, melyben kérem az elektronikus elérhetőséget 

is adja meg! A Kormányhivatal - figyelembe véve a járványügyi és védelmi intézkedéseket - a bejelentkezések 

alapján határozza meg a  közmeghallgatáson egyszerre részt vevők létszámát és arról a részt venni 

szándékozókat értesíti a megadott elektronikus elérhetőségen.  Ez azt is jelenti a közmeghallgatás időpontja a 

meghirdetetthez képest változhat, de az a közleményben szereplő napon megtartásra kerül.  

A hirdetmény a környezetvédelmi hatóság honlapján, a hirdetőtábláján, valamint Baktalórántháza Város 

Jegyzőjénél megtekinthető. 

 

Az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati engedélyezési 

dokumentáció megtekinthető a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. 

u. 12-14.), ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

 -12
00

 13
00

 -16
00

) és a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5541-2020 internetes hivatkozási címen, továbbá  Baktalórántháza Város Jegyzőjénél. 

 

A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályhoz, vagy az érintett Önkormányzat Jegyzőjéhez lehet benyújtani, illetve azt a közmeghallgatáson szóban 

lehet megtenni. 
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