
 

 

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 

 

HIRDETMÉNY 

A Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon (a továbbiakban: 

Főosztály) az ATAK-MADA Kft. (1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 48/B. 3/12.) meghatalmazásából eljáró 

Globál-2000 Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I/2-3.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás van 

folyamatban a Gégény 0109 hrsz. alatti ingatlanon végzett baromfinevelő tevékenységre kiadott, 1308-

7/2021. számú határozattal módosított 8172-19/2018. számú egységes környezethasználati engedély 

módosítása (a telephely brojler baromfi férőhely kapacitásának növelése) tárgyában. 

A Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 

szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (7) bek-e és 9. §-a alapján, ezen hirdetmény útján értesíti 

a nyilvánosságot, hogy a fenti tárgyban indult összevont környezeti hatásvizsgálati- és egységes környe-

zethasználati engedélyezési eljárásban  

KÖZMEGHALLGATÁST tart. 

A közmeghallgatás időpontja: 2022. október 27. (csütörtök) 10
00

 óra. 

A közmeghallgatás helye: A Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti épület 

                              I. emeleti tárgyalóterme. 

 

A tervezett beruházás helye szerint érintett település: Gégény, Pátroha 

 

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 nyil-

vánosságot. Azt, aki a közmeghallgatás rendjét zavarja, a közmeghallgatás vezetője rendreutasíthatja, 

ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja. 

A hirdetmény a környezetvédelmi hatóság honlapján, a hirdetőtábláján, valamint Gégény és Pátroha 

Községek Jegyzőinél megtekinthető. 

Az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati enge-

délyezési dokumentáció megtekinthető a 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/2569-2022 internetes hivatkozási címen, továbbá Gégény és Pátroha 

Községek Jegyzőinél. 

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

érintett Önkormányzatok Jegyzőihez lehet benyújtani, illetve azt a közmeghallgatáson szóban lehet 

megtenni. 

Nyíregyháza, 2022. szeptember 21. 
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