KÖZLEMÉNY
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése
alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon az Országos
Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány utca 1/D.) meghatalmazásából eljáró VIZITERV Environ
Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15. 3. em.) kérelmére a Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó
fejlesztések létesítésére, megvalósítására kiadott környezetvédelmi engedély módosítására - a létesítmény
műszaki tartalmának nem jelentős változása miatt - környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.
Az ügy iktatási száma: 1420/2019
Az eljárás megindításának napja: 2019. szeptember 27.
Ügyintézési határidő: 42 nap
Az ügyintéző neve: Siroki Valéria
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/220 mellék
A közlemény közzétételének időpontja: 2019. szeptember 27.
Egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály a Tisza-Túr közi tározó és a kapcsolódó fejlesztések
létesítésére, megvalósítására kiadott környezetvédelmi engedély módosítására vonatkozó környezeti
hatásvizsgálati eljárásban
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2019. október 30-án 10 -kor
közmeghallgatást tart a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos helyiségében.

A tervezett tározó kialakítása és a kapcsolódó fejlesztések által
- területfoglalással közvetlenül érintett települések: Botpalád, Kispalád, Milota,
Sonkád, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród.
- csak hatásterülettel érintett települések: Kölcse és Szatmárcseke.
A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) 2019. szeptember 27. – 2019. október 30.
között megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos elektronikus dokumentáció megtekinthető a Főosztályon
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ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 –12 , szerda 8 –12 , 13 –16 ), valamint az érintett települések
Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál, Botpalád, Kispalád, Milota, Sonkád,
Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród települések Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem
és mellékletei elektronikus úton a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/1420-2019. webcímen tekinthető meg.
Az ügyben a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan észrevételek megtételére, kérdések feltevésére
írásban a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályon, vagy az érintett települések jegyzőjénél, vagy a
közmeghallgatáson személyesen van lehetőség.

A tervezett tevékenység esetében országhatáron átterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem
feltételezhető, így a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti
hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.
A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében határoz, és



módosítja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy
elutasítja a kérelmet.

Nyíregyháza, 2019. szeptember 27.

