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Ügyiratszám: 
Ügyintéző: 
Telefon: 

3357-9/2017 
Kánya László 
(42) 598-930/223 

Tárgy: 
 
Hiv. szám: 
Melléklet: 

Értesítés eljárás 
megindításáról 
- 
1 pld. Közlemény, 

1 pld. Kérelem, 

1 pld. Egységes 

környezethasználati engedély 

kérelem 

 

 
dr. Szűcs Andrea 
jegyző 
 

Újfehértó Város Önkormányzata 
4244 Újfehértó 
Szent István út 10. I. em. 13. sz. iroda 
 

 

Tisztelt Jegyző Asszony! 

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény (Továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem Újfehértó Város 

Jegyzőjét, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (továbbiakban: 

Főosztály) közigazgatási hatósági eljárás indult a Böszörményi Állattenyésztő Kft. (4220 

Hajdúböszörmény, Kinizsi P. u. 13.) által üzemeltetett Újfehértó 0437 hrsz-ú 

külterületen végzett baromfinevelő tevékenység üzemeltetésére kiadott, a 3357-3/2017. 

számú határozattal módosított 4429-21/2012. számú egységes környezethasználati 

engedély ötéves felülvizsgálata és a telep üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása 

tárgyában. Az eljárás lefolytatása a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és az 1995. évi 

LIII. tv. alapján történik. 
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A Ket. 29. § (6-7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatoltan megküldöm az 

eljárással kapcsolatos hirdetményt, a kérelmet és mellékleteit, és kérem, hogy az iratok 

megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül szíveskedjen 

gondoskodni a hirdetmény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő 

közhírré tételéről. 

Kérem, hogy a hirdetményt a közzététel időpontjával és a kérelem és a mellékletek 

nyomtatott példányába történő betekintési lehetőség módjával kiegészíteni 

szíveskedjen. 

A közzététel időpontját követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a 

környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe 

és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról. 

A közhírré tétel időtartama legalább 15 nap. A 15 napos kifüggesztési határidőbe a 

hirdetmény kifüggesztésének és levételének napja nem számít bele a Ket. 65. § (1) 

bekezdése értelmében. 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, valamint 

az esetleges észrevételekről a kifüggesztés időtartamát követő 5 napon belül 

hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

 

Nyíregyháza, 2017. november 21. 

 

Tisztelettel: 

dr. Galambos Ildikó  
hivatalvezető 

nevében és megbízásából 

 

 

Katona Zoltán 
főosztályvezető-helyettes 

 

Értesülnek: 

1. Újfehértó Város Jegyzője  

(4244 Újfehértó, Szent István út 10. I. em. 13. sz. iroda) 

(+ térti +mell) 

2. Irattár 

(Helyben) 
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KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-

14. továbbiakban: Főosztály) ezen hirdetmény útján tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy 

a Főosztályon kérelemre közigazgatási hatósági eljárás indult a Böszörményi 

Állattenyésztő Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Kinizsi P. u. 13.) Újfehértó 0437 hrsz-ú 

külterületen végzett baromfinevelő tevékenység üzemeltetésére kiadott, a 3357-3/2017. 

számú határozattal módosított 4429-21/2012. számú egységes környezethasználati 

engedély ötéves felülvizsgálata és a telep üzemi kárelhárítási tervének jóváhagyása 

tárgyában. 

 

Iktatási szám: 3357/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. október 30. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. október 31. 

Ügyintézési határidő: 70 nap 

A hirdetmény közzétételének időpontja: ……………………..... 

 

Az ügy rövid ismertetése: 

A Böszörményi Állattenyésztő Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Kinizsi P. u. 13.) az 

Újfehértó, külterület 0437 hrsz. alatti – meglévő, jelenleg is üzemelő – ingatlanon brojler 

baromfitartás tevékenységet végez. 

A Kft. 2006. évtől rendelkezik egységes környezetvédelmi engedéllyel és 2007.évtől 

rendelkezik a telep üzemi kárelhárítási tervvel. A jelenleg is érvényes határozat 2012. 

évben emelkedett jogerőre. A határozatban megfogalmazott követelményeknek és 

előírásoknak megfelelően az egységes környezetvédelmi engedélyt és az üzemi 
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kárelhárítási tervet 5 évente felül kell vizsgálni. 

A kötelezettségeknek történő megfelelés és a végzett tevékenység folytatásának céljából 

a Böszörményi Állattenyésztő Kft. teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati 

dokumentációt és üzemi kárelhárítási tervet nyújtott be a Főosztályra. 

 

A hatásterülettel érintett település: Újfehértó 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A baromfinevelő telep szagvédelmi hatásterület kedvezőtlen terjedési viszonyok és a 

legkedvezőtlenebb technológiai paraméterek figyelembe vételével a diffúz forrásokat 

határoló 259 m széles sáv, amennyiben a teljes hasznos alapterület kihasználásra kerül. 

A kitrágyázás hatásterülete az éppen takarított nevelőépület határától számított 70 m 

széles sáv. 

A szagkibocsátás csökkentésének érdekében a környezethasználó a baromfinevelő telep 

lakott terület felé eső oldalán (nyárfa) védőfasort telepített. 

A baromfi telephez kapcsolódó szállítás által okozott levegőterhelési – szint a terület 

terhelhetőségét alig változtatja meg, egészségügyi kockázatot nem jelent. 

Ezen közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a 

környezetvédelmi hatóság Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának 

hirdetőtábláján nyomtatott példányon 

 

2017. november 22.-től 2017. december 08.-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos felülvizsgálati dokumentáció a Főosztályon ügyfélfogadási 

időben (hétfő, péntek 800-1200, szerda 800 -1200, 1300 -1600) és elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3357-2017 webcímen, valamint Újfehértó Város 

Polgármesteri Hivatalában is megtekinthető. A betekintés módjáról részletes 

információt a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Újfehértó Város Jegyzőjénél lehet 

kapni. 

A közzététel időtartama 15 nap, ez idő alatt a tevékenység környezeti hatásaira 

vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet tenni Újfehértó Város Jegyzőjénél, vagy a 

környezetvédelmi hatóságnál. 


