
 

 

 

 

Ügyszám: 

Ügyintéző: 

Telefon mellék: 

8418-3/2017. 

Kánya László 

(42) 598-930 /223 

Tárgy: 

Melléklet: 

Értesítés eljárás megindításáról 

Közlemény +Kérelem mellékleteivel 

 

Tisztelt Címzett! 

 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján, - mint a tervezett tevékenység által érintett település jegyzőjét 

- értesíti Önt, hogy a Főosztálynál az Üzemeltető Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/C.) 

meghatalmazásából a NYÍR DEEP - LIFE Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult az Ófehértó 0303/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett napelemes 

kiserőmű előzetes vizsgálata ügyében. 

A kérelem elbírálása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik. 

 

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással 

kapcsolatos közleményt, a kérelmet és mellékleteit és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 

öt napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb 

módon történő közhírré tételéről. 

 

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. 

A közlemény közhírré tételét 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 21 nap (amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele). 

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges 

észrevételekről a kifüggesztés időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 

Nyíregyháza, 2017. szeptember 11. 

Dr. Galambos Ildikó 
hivatalvezető  

nevében és megbízásából  
 
 

Katona Zoltán  

főosztályvezető-helyettes 

Kapja postai úton tértivel: 
1. Ófehértó Község Jegyzője  (+mell.)    4558 Ófehértó, Alkotmány utca 54.  
2. Irattár 
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KÖZLEMÉNY 
 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) 

bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi 

hatóságon 2017. szeptember 04.-én az Üzemeltető Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/C.) 

meghatalmazásából a NYÍR DEEP - LIFE Kft. (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) kérelmére 

közigazgatási hatósági eljárás indult az Ófehértó 0303/2 hrsz. alatti ingatlanon tervezett napelemes 

kiserőmű előzetes vizsgálat ügyében. 

 

Az ügy iktatási száma: 8418/2017. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. szeptember 04. 

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. szeptember 05. 

A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 

 

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:  

Az Üzemeltető Kft. (4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/C.) Ófehértó 0303/2 hrsz. alatti ingatlanon 497 kW 

névleges inverter teljesítményű napelemes kiserőmű létesítését kívánja megvalósítani. 

 

A beruházás megvalósítása után a közcélú villamos hálózatba juttatják el a termelt villamos energiát. 

 

A létesítés megkezdésének időpontja: építési engedély jogerőre emelkedése után. 

 

A telepítési hely: Ófehértó 0303/2 hrsz. 

 

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:  

A telepítés jelenleg használaton kívüli területen történik. Környezetében mezőgazdasági területek 

találhatók, amelyeken nincs védendő objektum, létesítmény. 

A vizsgált létesítmény esetében levegőtisztaság védelmi szempontból az építési terület kb. 50 m-es 

sávjában korlátozott terjedéssel lehet fokozottabb porterheléssel számolni, illetve a tevékenységből 

származó zaj hatásterülete is a telekhatáron belül található. 

 

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. szeptember 12-től - 2017. október 06-ig megtekinthető. 

 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Főosztálynál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, 

szerda 8
00

 –12
00

 13
00

 –16
00

) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8418-2017 webcímen, valamint Ófehértó 

Község Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg. 

 

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve 

amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/8418-201
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vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz 

észrevételt lehet tenni.  

 

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra 

vonatkozhat: 

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 

- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából; 

- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi 

követelményeinek meghatározása; 

- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) 

pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg. 

 

 


