
 

 

 

 

HIRDETMÉNY 

 

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Tel.: 42/598-930; 

e-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) (továbbiakban: Főosztály) a környezeti 

hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 63. § (2) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a 

nyilvánosságot, hogy az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.) 

meghatalmazásából a VÍZITERV ENVIRON KFT. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15.) kérelmére a 

„KEHOP-1.3.0-15-2016-00010 - Fenntartható vízgazdálkodás infrastrukturális feltételeinek javítása - 

Belvízcsatornák fejlesztése és rekonstrukciója -  a Harangodi tározó és a Kállai-főfolyás 

rekonstrukciója” tárgyú projekt keretében tervezett beavatkozások  létesítése, megvalósítása tárgyában 

indult 7914/2017. ügyszámú környezeti hatásvizsgálati eljárásban 

KÖZMEGHALLGATÁST  tart. 

A közmeghallgatás helye: Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Terme,  

Nagykálló, Kállai Kettős tér 1.  

A közmeghallgatás időpontja: 2017. szeptember 14. (csütörtök) 10
00

 óra. 

Érintett települések:  Nagykálló, Szakoly, Nyírmihálydi, Kemecse, Nyíregyháza. 

Tájékoztatom, hogy a közmeghallgatáson részt vehet, de részvétele nem kötelező  

A közmeghallgatáson bárki részt vehet, akinek a részvételét az ügyfelek nem kifogásolják. A hatóság 

védett adat és zártan kezelt adatok védelme érdekében is kizárhatja a közmeghallgatásról a 

nyilvánosságot. Azt, aki a közmeghallgatás rendjét zavarja, a közmeghallgatás vezetője 

rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal 

sújthatja. 

A hirdetmény közzétételének napja: 2017. augusztus 07. 

A hirdetmény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. 

sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2017. augusztus 07. - 2017. szeptember 14.- ig megtekinthető. 

Az üggyel kapcsolatos dokumentáció nyomtatott példánya megtekinthető a Főosztályon 

ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8
00
–12

00
, szerda 8

00
–12

00
, 13

00
–16

00
), valamint a telepítéssel érintett 

települések Jegyzőinél. A betekintés módjáról a Főosztályon és a települések Jegyzőinél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. A kérelem, a környezeti hatástanulmány és mellékletei elektronikus úton a 

http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/7914-2017. webcímen tekinthető meg. 

Az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályhoz, vagy a közmeghallgatás helye szerint 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani, illetve azt a közmeghallgatáson szóban 

lehet megtenni. 
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