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Tisztelt Címzett! 
 
 A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) 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 Felügyelőségen a Globex Fruit Kft. (1054 Budapest, 
Kozma Ferenc u. 3.) megbízásából eljáró ÖKOcontroll Környzetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Építési 
Szolgáltató Bt. (4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult 
Zajta 069/16. hrsz. területén halastó megvalósításának 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. 
A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a felügyelőséget a közhírré 
tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőség módjáról. 
A közhírré tétel időtartama 21 nap. 
Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen. A közzététel kezdő időpontja 
a fentiek szerint legkésőbb ezen értesítés kézhezvételétől számított öt napon belül lehet. 
Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a 
kifüggesztés időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen. 
 
Nyíregyháza, 2014. október 09. 
  Siroki Valéria 

 Komplex Engedélyezési és 
Természetvédelmi Osztályvezető 

Szentesi Péter 
igazgató megbízásából  

 
Kapják: 

1. Zajta Község Jegyzője (4974 Zajta, Kossuth u. 5.) 
 + térti + mell 

2. Irattár 
 
 
 
 
 
 

 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/


 

FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG 

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.+: Pf.:246 (: (42) 598-930 Fax: (42) 598-941 
E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu 

Internet: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu Hivatali Kapu: FETIKTVF 
Ügyfélfogadás: hétfő és péntek 800 –1200, szerda 800 –1200 és 1300 –1600 

                       Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 900-1200 és 1300-1500, péntek 900-1200 
 

KÖZLEMÉNY 
 
A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; 
Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) 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 felügyelőségen kérelemre Előzetes vizsgálati 
eljárás indult. 
 
Az ügy tárgya: Zajta 069/16. hrsz. területén halastó megvalósításának előzetes vizsgálata 
Az ügy iktatási száma: 1964/2014. 
Az eljárás megindításának napja: 2014. október 01. 
A közlemény közzétételének időpontja:___________________ 
 
A tervezett tevékenység rövid ismertetése: Zajta 069/16 hrsz. ingatlanon halastó és a Zajta 068/3 hrsz-on G-
5 típusú csatorna létesítése.  
 
A telepítési hely: Zajta Község közigazgatási területe. 
 
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A tevékenység zajvédelmi hatásterülete a telephely 
centrumától számított 127 méter.  
 
A közlemény a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség honlapján 
(ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a felügyelőség Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának 
hirdetőtábláján 2014. 10. 09-tól - 2014. 11. 03-ig megtekinthető. 
 
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi 
Felügyelőségen ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 800–1200, szerda 800 –1200 1300 –1600) és a 
http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/938 webcímen, valamint Zajta Község Polgármesteri Hivatalában 
tekinthető meg. 
 
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyi-
ben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen 
közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni. 
A felügyelőség döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra 
vonatkozhat: 
- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan; 
- környezeti hatásvizsgálatot kell-e készíteni, vagy sem; 

- amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása. 
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