Iktatószám: VAV/KTF/74-10/2015.
Jogi előadó: dr. Kulcsár Zsanett
Műszaki előadó: Bertalan Ágnes

Tárgy: „Szőce I. (Határi földek dűlő) kavics” védnevű bányatelken
működő bánya teljes körű
környezetvédelmi
felülvizsgálati eljárása működési engedély kiadása
Melléklet: 1 pld. határozat VAV/KTF/749/2015.)

Tisztelt Cím!

Felkérem, hogy a mellékelten megküldött hirdetményt és határozatot ezen megkeresésem
kézhezvételétől 15 nap időtartamra Szőce Község Önkormányzati Hivatalában tegye közszemlére,
illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.

A hirdetmény kifüggesztésének, illetve levételének tényéről és idejéről a levételt követő 3 napon belül
értesíteni szíveskedjék.

Kapja:

1. Szőce Község Polgármesteri Hivatala, 9935 Szőce, Kölcsey F. u. 66.

Szombathely, 2015. május
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Szentiványi Beatrix
főosztályvezető - helyettes

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283

2

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 80. § (3) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy az ÖKOHYDRO
Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnök Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.;
továbbiakban: Kft.) által a „Szőce I. (Határi földek dűlő) - kavics” védnevű bányatelken üzemelő bánya
vonatkozásában készített teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján
hatóságunk a „Szőce I. (Határi földek dűlő) - kavics” védnevű bányatelek vonatkozásában működési
engedélyt adott.
A határozat a jegyzőnél és a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) II. emelet 202. szobájában ügyfélfogadási időben
megtekinthető.
A határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül az Országos Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főfelügyelőséghez (Budapest) címzett, de az első fokon eljáró hatósághoz
(Szombathely, Vörösmarty u. 2.) két példányban benyújtandó, illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.
Az illeték mértéke 10.000,- Ft., melyet illetékbélyegen kell leróni.

Szombathely, 2015. május 14.

Vas
Megyei
Kormányhivatal
Környezetvédelmi
Természetvédelmi Főosztály, Szombathely

A Főosztály hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja: 2015.

A hirdetmény levételének napja: 2015.

Az önkormányzat hirdetőtábláján történő kifüggesztés napja:

A hirdetmény levételének napja:

és

