KÖZLEMÉNY
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
(Nyíregyháza,
Kölcsey
u.
12-14.
Telefon:
42/598-930;
e-mail:
ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a környezeti
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése és 8. § (2) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a
nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon az Újfehértó és Térsége Komplex
Hulladékhasznosító ZRt. (4244 Újfehértó, Bartók Béla u. 7.) kérelmére összevont környezeti
hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult.
A kérelem tárgya: Újfehértó, 08/34 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékfeldolgozó üzem
megvalósítása
Iktatási szám: 2618/2017.
Az eljárás megindításának napja: 2017. február 21.
Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2017. február 22.
A kérelem rövid ismertetése:
Az Újfehértó és Térsége Komplex Hulladékhasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság az
Újfehértó külterület 08/34 helyrajzi szám alatti ingatlanon kommunális/települési hulladék feldolgozó
üzem telepítését tervezi. A telep kapacitása 150.000 t/év települési szilárd hulladék feldolgozásra kerülő
hulladék, ami kb. 450 t/nap mennyiségnek felel meg.
A tervezett telep Újfehértótól északi irányban, ipari-gazdasági övezetben helyezkedik el.
A tevékenység során a telepre hulladékszállító járművel beszállított hulladék mérlegelést követően a
válogató csarnokba kerül, ahol több fázisú (mechanikai, optikai és levegős) osztályozáson és
szelektáláson esik át. A szelektálást követően az anyagában hasznosítható hulladékok (fém, papír,
üveg) a késztermék tárolóba kerülnek értékesítésig.
A válogatást követően az organikus hulladék aprítást követően a gázosító üzembe kerül.
A gázosító csarnokban az organikus hulladék aprítást, majd szárítást követően a csarnokba telepítendő
berendezésben termokémiai átalakuláson megy keresztül. A bevitt hő hatására éghető és nem éghető
gázok, valamint durva hamu keletkezik. Az éghető gázok egy része a berendezés energiáját biztosítja,
míg nagyobb része hűtést és tisztítást követően gáztartályba kerül. A termelt szintézisgáz gázturbinában
kerül elégetésre.
A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: A dokumentációban foglaltak szerint a levegőtisztaságvédelmi hatásterület a telepen tervezett pontforrástól (égető kemence füstgáz kürtője) számított 2237 m,
bűz szempontjából a telep határától számított 40 m.
A hatásterülettel érintett települések: Újfehértó, Nyíregyháza, Érpatak
A közlemény közzétételének időpontja: : 2017. március 8.
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Ezen közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a környezetvédelmi hatóság
Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. 03. 08-tól 2017. 04. 09.ig megtekinthető.
Az üggyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
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Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 -12 ,
00
00
00
00
szerda 8 -12 , 13 -16 ) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2618-2017 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 alatt a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan írásbeli észrevételt lehet
tenni Újfehértó Város Jegyzőjénél, vagy a környezetvédelmi hatóságnál.
Az ügyben a környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást fog tartani, melyre vonatkozó adatokat
hirdetményi úton teszi közzé. Észrevételeket a közmeghallgatás meghirdetését követően a
közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatóságnál, vagy Újfehértó Város Jegyzőjénél lehet
tenni, vagy a közmeghallgatáson lehet előadni.
Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nincs folyamatban.
A környezetvédelmi hatóság a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (9) bek. értelmében az összes
adat ismeretében határoz, és


megadja az egységes környezethasználati engedélyt, vagy

 elutasítja a kérelmet.

