
 

 

 

 
 

Ügyiratszám: 

Ügyintéző: 

Telefon: 

512-23/2017 

Linczer Norbert 

(42) 598-930/221 

Tárgy: 

Hiv. szám: 

Melléklet: 

értesítés döntés meghozataláról 

- 

1 pld. hirdetmény 

 

 

Tisztelt Címzett! 

Értesítem Önöket, hogy a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a 

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

Enviro-Expert Kft. (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárást 

folytatott le és döntést hozott a Jánkmajtis 038 hrsz. alatt tervezett baromfinevelő telepre vonatkozó 

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban. 

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján kérem, hogy a 4538-19/2017. számú 

határozatról szóló hirdetmény közzétételéről gondoskodni szíveskedjen.  

A közzététel kezdő időpontja: …………………. 
A közzététel időtartama: 15 nap.  

A 15 napos kifüggesztési határidőbe nem számít bele a hirdetmény kifüggesztésének és levételének 

napja a Ket. 65. § (1) bekezdése értelmében. 

Kérem, hogy a helyben történő közhírré tétel időpontjával a közleményt kiegészíteni szíveskedjen, 

ill. a közzététel idejének lejártát követően tájékoztassa a Főosztályt a közzététel megtörténtéről, annak 

kezdő- és végidőpontjáról. 

Nyíregyháza 2018. április 25. 

     Tisztelettel 

 

Dr. Galambos Ildikó 

hivatalvezető  

nevében és megbízásából  

 

 

Katona Zoltán  

főosztályvezető-helyettes 

 

Értesülnek: Hivatali kapun keresztül elektronikus tértivevénnyel:  

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

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

3. Irattár 

              



 

 

 

 

H I R D E T M É N Y 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály értesíti a nyilvánosságot, hogy Jánkmajtis 038 

hrsz. alatt tervezett baromfinevelő telepre vonatkozó közigazgatási hatósági eljárást lefolytatta, és 

512-22/2018. számon egységes környezethasználati engedélyt adott a Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, 

Simonyi út 23.) részére.  

 

A kifüggesztés napja: …………………… 

Az eljáró hatóság: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) 

Az ügy száma: 9548/2017.; 512/2018. 

Az ügy tárgya: Jánkmajtis 038 hrsz. alatt tervezett baromfinevelő telep megvalósítása 

A kérelmező ügyfél neve: Tranzit-Ker Zrt. (4028 Debrecen, Simonyi út 23.) 

 

A kiadott határozat a Főosztály honlapján a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9548-2017 webcímen, valamint 

a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján  

2018. 04.25 - 2018. 05. 14.-ig megtekinthető. 

A lefolytatott eljárás iratai megtekinthetők a Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) hivatalos 

helyiségében ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

-12
00

, 13
00

-16
00

). 

A határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye. 

Az engedélyezési eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 250.000,- Ft.  

Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az 

engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1 %-a, azaz 5.000,- Ft.  

A fellebbezési eljárás díját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál 

vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés 

benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.  

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Pest Megyei 

Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet. 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/9548-2017

