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Tárgy: Muraszemenye 0110/4 hrsz. alatti broilercsirkenevelő telep egységes környezethasználati
engedélyezési eljárása
Hirdetmény
Melléklet: 1 pld. kérelem-másolat
1 pld. felülvizsgálati dokumentáció
1 pld. hirdetmény

A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 48911/3/2008. számon kiadott kötelezésének teljesítéséként Németh Tibor egyéni vállalkozó (8868
Letenye, Rákóczi u. 59.) megbízásából eljáró QUALI-VAR Bt. (9700 Szombathely, Erdei
iskola u. 11.) 2008. szeptember 29-én érkezett beadványában benyújtotta a Muraszemenye
0110/4 hrsz. alatti broilercsirke-nevelő telep környezetvédelmi felülvizsgálati
dokumentációját az egységes környezethasználati engedély megszerzése érdekében.
A dokumentációban foglaltak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 73-76.§, 78-81. §-aiban és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Korm. rendelet) 17-23. §-aiban rögzítettek alapján kerülnek elbírálásra.
A Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívom, hogy 5 napon
belül gondoskodjék a mellékletként csatolt hirdetmény 15 napra történő kifüggesztéséről,
valamint közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közzétételéről.
Kapja:
1. Csörnyeföld, Kerkaszentkiráy, Muraszemenye, Szentmargitfalva Körjegyzősége 8873
Csörnyeföld, Fő u. 8.
Tájékoztatásul kapja (melléklet nélkül):
2. Németh Tibor 8868 Letenye, Rákóczi u. 59.
3. QUALI-VAR Bt. 9700 Szombathely, Erdei iskola u. 11.
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Sümeginé Szanyi Violetta sk.
mb. osztályvezető

Tel.: (94) 506–700

Fax: (94) 313–283
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény – továbbiakban Ket. – 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló, módosított 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet – továbbiakban Korm. rendelet – 21. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak
alapján értesítem az érintetteket, hogy a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 4891-1/3/2008. számon kiadott kötelezésének
teljesítéséként Németh Tibor egyéni vállalkozó (8868 Letenye, Rákóczi u. 59.) megbízásából
eljáró QUALI-VAR Bt. (9700 Szombathely, Erdei iskola u. 11.) 2008. szeptember 29-én
érkezett beadványában benyújtotta a Muraszemenye 0110/4 hrsz. alatti broilercsirke-nevelő
telep környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációját az egységes környezethasználati
engedély megszerzése érdekében.
A dokumentációban foglaltak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi
LIII. törvény 73-76.§, 78-81. §-aiban és a Korm. rendelet 17-23. §-aiban rögzítettek alapján
kerülnek elbírálásra.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése és a Kormányrendelet 21. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak
értelmében a tárgyi eljárással kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adom.
1. Az eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Ügyintézők:

Árvay Imréné, 215. szoba, telefon: 94/504-146
dr. Kovács Zsuzsanna, 211. szoba, telefon: 94/504-142

2. A tervezett tevékenység ismertetése
Németh Tibor egyéni vállalkozó Muraszemenye 0110/4 hrsz-ú ingatlanán 2 épületben
két szinten 60.000 db broiler csirke nevelését végzi, évente 5,5 turnus kibocsátása
történik. Az istállókban kiépített etető és itató berendezés automata működtetésű. A
nevelő épületekben a szellőzés ventilátorokkal történik, a fűtést hőlégfúvókkal oldják
meg. A telep bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrással nem rendelkezik. A
vállalkozó 2005. óta bérlőként, 2007. júliusától tulajdonosként folytatja a
tevékenységet. A telep D-i oldalához legközelebbi védendő létesítmények a
muraszemenyei lakóházak, kb. 300 m távolságban találhatóak. Mivel a telepen
nagylétszámú állattartást – baromfitenyésztést – folytatnak és a meglévő épületek
férőhely kapacitása meghaladja a 40.000 –et, ezért a telepen történő broilercsirke
hízlalás egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységnek minősül.
3. A tevékenység nem hatásvizsgálat köteles, határon átterjedő környezeti hatása nincs.
4. Az eljárás megindításával egyidejűleg a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció
Csörnyeföld, Kerkaszentkiráy, Muraszemenye, Szentmargitfalva Körjegyzősége
részére megküldésre kerül azzal, hogy 5 napon belül gondoskodjék a hirdetmény 15
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napra történő kifüggesztéséről, valamint közterületen és a helyben szokásos egyéb
módon történő közzétételéről.
5. Az érintettek az ügy irataiba és a dokumentációba Csörnyeföld, Kerkaszentkiráy,
Muraszemenye, Szentmargitfalva Körjegyzőségén, továbbá a Felügyelőségen az
alábbi időpontokban tekinthetnek be:
Hétfő:
8-12
Szerda:
8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
A
hirdetmény
Felügyelőségünk
hirdetőtábláján
nydtkvf.zoldhatosag.hu.) is közzétételre kerül.

és

honlapján

(http://

6. A Felügyelőség a tárgyi létesítménnyel kapcsolatbana környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 80. §-a alapján
közmeghallgatást fog tartani, melynek helye és időpontja a Zalai Hírlapban, továbbá
fenti körjegyzőség által közhírré tétel útján kerül közlésre.
7. A létesítménnyel kapcsolatban írásbeli észrevételt a hirdetmény kifüggesztésétől
számított 15 napon belül Felügyelőségemnél, illetve a Körjegyzőnél lehet tenni. A
benyújtott észrevételeket a Felügyelőség eljuttatja a kérelmezőnek, illetve a
szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja. Az észrevételek értékelését a
Felügyelőség határozatának indokolásában ismerteti.
8. Az eljárás során hozható döntések
A benyújtott dokumentáció, a szakhatóságok állásfoglalásai és a benyújtott
észrevételekben foglaltak alapján a Felügyelőség a Korm. rendelet 20. § (4)
bekezdésében foglaltak figyelembevételével kiadja az egységes környezethasználati
engedélyt, illetve amennyiben a kiadás feltételei nem állnak fenn, a kérelmet elutasítja
és megteszi a Törvény által hatáskörébe utalt intézkedéseket.
A határozat a Felügyelőségen és a fenti körjegyzőségen közszemlére tételre kerül.
Szombathely, 2008. október 8.
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség

3

