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Közmeghallgatás

Melléklet: 1 pld Hirdetmény

Czakó Sándor főjegyző
Petneháza Község Önkormányzata
4542 Petneháza
Magyar utca 2.
Tisztelt Főjegyző Úr!
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (továbbiakban: Főosztály) a Meat Pro-Max Kft.
(1039 Budapest, Lukács Gy. u. 2.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró KÖMIR
Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére összevont
környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás indult a Petneháza
0173/19, 0173/18 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ szám: 102338655) meglévő 38.000 férőhelyes
baromfinevelő telep 92.330 férőhelyes baromfiteleppé történő bővítése tárgyában.
A tevékenység telepítési helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjeként értesítem Önt, hogy a
Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 24. § (7) és 9. §-a alapján a fenti tárgyban
közmeghallgatást tart.
A Főosztály a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat hirdetmény formájában a hivatkozott Korm.
rendelet 9. § (6) bekezdésében foglaltak alapján közhírré tételre megküldi.
Kérem, hogy a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a jelen levelemhez mellékelt hirdetmény
közzétételéről gondoskodni szíveskedjen.
A közzétételnek legalább 30 nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie.
Kérem, hogy a közhírré tételt követő 5 napon belül tájékoztassa a környezetvédelmi hatóságot a
közlemény közhírré tételének időpontjáról és helyéről.
A közmeghallgatásra ezennel tisztelettel meghívom.
Nyíregyháza, 2018. március 27.
Tisztelettel:
Dr. Galambos Ildikó
hivatalvezető
nevében és megbízásából
Katona Zoltán
főosztályvezető-helyettes
Értesülnek:
1. Címzett (Hivatali kapun visszaigazolással) + melléklet
2. Irattár
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HIRDETMÉNY

Meat Pro-Max Kft. (1039 Budapest, Lukács Gy. u. 2.), mint környezethasználó meghatalmazásából
eljáró KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) kérelmére
összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
indult a Petneháza 0173/19, 0173/18 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ szám: 102338655) meglévő 38.000
férőhelyes baromfinevelő telep 92.330 férőhelyes baromfiteleppé történő bővítése tárgyában.
A Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 9. §-ának megfelelően az eljárás során
KÖZMEGHALLGATÁST tart
az alábbi helyen és időpontban:
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
(4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) II. emeleti tárgyaló
2018. május 7. (hétfő) 10

00

órakor.

Az eljárás alapjául szolgáló környezeti hatástanulmány és egységes környezethasználati
engedélyezési dokumentáció megtekinthető a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
00
00
Főosztályon (4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.), ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8 -12 ,
00
00
00
00
szerda 8 -12 13 -16 ) és a http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/2155-2018 internetes hivatkozási címen,
továbbá Petneháza Község Polgármesteri Hivatalában.
A tanulmánnyal kapcsolatos észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályhoz, vagy Petneháza Község Jegyzőjéhez lehet benyújtani, illetve azt a
közmeghallgatáson szóban lehet megtenni.

