
 

 
 

 

 

Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

 

512-15/2018. 

Linczer Norbert 

(42) 598-930 / 221 mell. 

 

Tárgy: 

Hiv. szám: 

Melléklet: 

 

Közmeghallgatás 

-  

Hirdetmény 

 

 

Tisztelt Címzett! 

Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró 

Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére indult, a Jánkmajtis 038 hrsz. alatt 

tervezett kacsanevelő telepre megvalósítására vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás van folyamatban. 

A tervezett tevékenység által érintett település jegyzőjeként értesítem Önt, hogy a Kormányhivatal a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 63. § 

(1) b) pontja alapján közmeghallgatást tart 

A közmeghallgatásra vonatkozó adatokat a Ket. 63. § (2) bekezdésében foglaltak alapján közzététel 
céljából közterületi hirdetmény formájában megküldöm. 

Kérem, hogy a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a jelen levelemhez mellékelt hirdetmény 
közzétételéről gondoskodni szíveskedjen.  

Kérem, hogy a hirdetményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen.  

A hirdetmény közhírré tételének teljes időtartama a közmeghallgatás napját megelőző 15 nap + 5 
nap. 

Kérem, hogy a helyben történő közhírré tétel, valamint a levétel időpontjáról a Főosztályt 
tájékoztatni szíveskedjen. 

 

Nyíregyháza, 2018. február 13. 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán 

főosztályvezető-helyettes 

Értesülnek (postai úton): 

1. Jánkmajtis Község Jegyzője     4741 Jánkmajtis, Kossuth út 28. 
  + térti 

2. Darnó Község Jegyzője      4737 Darnó, Fő u. 13. 
  + térti  

3. Irattár 
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HIRDETMÉNY 

 

Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró 

Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.), kérelmére indult, a Jánkmajtis 038 hrsz. alatt 

tervezett kacsanevelő telepre megvalósítására vonatkozó egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás van folyamatban. 

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

tv. (Ket.) 63. § (1) b) pontja alapján 

 

KÖZMEGHALLGATÁST  tart 

az alábbi helyen és időpontban: 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály  

(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) II. emeleti tárgyaló   

2018. március 14. (szerda) 9
00

 órakor. 

 

Az eljárás alapjául szolgáló 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/9548-2017 internetes hivatkozási címen, továbbá Jánkmajtis és Darnó 
Község Polgármesteri Hivatalában.  

A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztályhoz, vagy Jánkmajtisi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez lehet 

benyújtani, illetve azt a közmeghallgatáson szóban lehet megtenni. 

 

 

 

 

 

 


