
 

 

 

KÖZLEMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) ezen közlemény útján 

tájékoztatja a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon közigazgatási hatósági eljárás indult a Nyírbátor Város 

Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) által üzemeltetett Nyírbátor 0259/8 hrsz. alatti 

kommunális hulladéklerakó telep üzemeltetésére kiadott 736-2/2013. számú egységes 

környezethasználati engedélyének 5 éves felülvizsgálatára vonatkozóan. A tárgyban a Főosztály a 774-

29/2017. számon döntést hozott. 

 

A kifüggesztés napja: 2017. június 6. 

Az eljáró hatóság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya 

Az ügy száma: 774/2017. 

Az ügy tárgya:  

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi 

és Természetvédelmi Felügyelőség a Nyírbátori Városüzemeltetési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 

(4300 Nyírbátor, Iskola u. 19.) részére 736-2/2013. számon egységes környezethasználati engedélyt 

adott a Nyírbátor 0259/8 hrsz. alatti kommunális hulladéklerakó telep üzemeltetésére, felhagyására, 

melyet a 774-11/2017., 511-10/2016. és 736-15/2013. számú határozatokkal módosított. 

Az 511-10/2016. számú határozatban az engedély átírásra került Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 

Nyírbátor, Szabadság tér 7.) nevére. 

A módosított engedély 7.5. pontjában foglaltak értelmében: „Az engedélyben foglalt követelményeket és 

előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység 

engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján ötévente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati 

dokumentációt 2017. április 15-ig kell a környezetvédelmi hatósághoz benyújtani.” 

A környezethasználó 2017. április 10-én nyújtotta be a Főosztályra az engedély ötéves felülvizsgálatára 

vonatkozó dokumentációt. 

 

A hatásterülettel érintett település: Nyírbátor 

A kérelmező ügyfél neve: Nyírbátor Város Önkormányzata (4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.) 

Az ügy jellegétől függő hatásterület:  

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a 

depónia határától számított 291 m. 

A tevékenységnek országhatáron átterjedő környezeti hatása nincs. 

 

A kiadott határozat (774-29/2017.) a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/774-2017 webcímen, és a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14. sz. 

alatti székházának hirdetőtábláján 2017. 06. 07.-től 2017. 06. 24.-ig megtekinthető. 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/774-2017
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A lefolytatott eljárás iratai megtekinthetők a Főosztályon (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00

-12
00

, szerda 8
00

-12
00

, 13
00

-16
00

). 

 

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a 

Főosztályához 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.   

A határozat elleni fellebbezési díj mértéke 375.000 Ft. Természetes személyek és társadalmi 

szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke 3.750 Ft. Fellebbezés esetén 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 a 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. 

 

 

 


