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Tárgy: A módosító határozata

HATÁROZAT
Inforg 2008 Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) mint engedélyes részére a Vát 0133/6 hrsz. alatti
broilercsirke nevelı telep részére kiadott, egységes szerkezetben foglalt VA-KTF01/660-10/2016. számú
egységes környezethasználati engedélyt – az ügyfél kérelmére - az alábbiak szerint
m ó d o s í t o m.
Az engedély I. fejezet 1-5 bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Egységes környezethasználati engedélyes: Tóth Péter Balázs egyéni vállalkozó
9762 Tanakajd, Kossuth u. 13.
Az engedélyes KSH azonosító száma: 66050951-0147-231-18
Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélazonosító Jele (KÜJ): 103511113

A módosítás a VA/KTF01/660-10/2016. számú egységes környezethasználati engedély határozat egyéb
rendelkezését nem érinti.
II.
Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Szombathely) 36800/1862-4/2017.ált. számon
szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.
III.
Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának 15.000,- Ft összegő igazgatási
szolgáltatási díja megfizetésre került.
A határozat ellen a kézbesítéstıl – hirdetmény útján értesítettek esetén Hatóságom hirdetıtábláján
kifüggesztett hirdetmény levételétıl – számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályához (1016 Budapest, Mészáros u. 58/a) címzett, de a
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Fıosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) benyújtandó
indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.
Agrárügyi és Környezetvédelmi Fıosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2.; 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283 E mail: zoldhatosag@vas.gov.hu
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A jogorvoslati eljárás díja az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50 %-a, azaz 7.500,- Ft,
természetes személyek és civil szervezetek esetében az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1
%-a.
A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díját a Vas Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstár
által vezetett 100470004-00335711-00000000 számlájára történı átutalással, illetve a fizetési számlára
történı készpénz-befizetéssel is teljesíthetı (banki készpénz-befizetés, belföldi postautalvány). A díj
befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell. A megbízás közlemény rovatában
fel kell tüntetni az ügyiratszámunkat és az ügyfél adószámát vagy adóazonosító jelét.

Indokolás
A Vát 0133/6 hrsz. alatti telephelyen folytatott intenzív baromfitartó tevékenység a VA-KTF01/66010/2016. számon kapott egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt. Az
engedély az engedélyes személyében történt változás végett a VA/KTF01/660-17/2016. számon
módosításra került.
A telep üzemeltetıjének változása tárgyban 2017. február 7-én eljárás indult. Az Inforg 2008 Kft. (8460
Devecser, Levente telep 1.) Kft. hozzájárult, hogy a tárgyi telephely üzemeltetı személyében történı
változását Tóth Péter Balázs egyéni vállalkozó (9762 Tanakajd, Kossuth u. 13.) kezdeményezze. A
változás kizárólag üzemeltetı és egyben tulajdonos változást is jelent, a tartástechnológiában az
engedélyezettekhez képest változás nem történt, az új üzemeltetı nyilatkozata alapján.
Az engedélyes személyében bekövetkezett változást igazoló okiratok becsatolásra kerültek.
A benyújtott iratokat és a közhiteles OKIR nyilvántartást megvizsgálva megállapítottam, hogy az
engedélyes személyében történt változást 2017.03.22-én bejelentették.
Minderre tekintettel a rendelkezésemre álló adatok a VA-KTF01/660-10/2016. számon kiadott, a VAKTF01/660-17/2016. számon módosított egységes környezethasználati engedély módosításáról
döntöttem.
Döntésemet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Kormányrendelet 20/A § (10) bekezdése és a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1b)
bekezdésére, továbbá a 71. § (1) bekezdésére és 72. § (1) bekezdésére figyelemmel adtam ki.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl
szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú melléklete alapján megtörtént a közremőködı
szakhatóság megkeresése.
A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/1862-4/2017.ált. számon adott szakhatósági
hozzájárulását az alábbiakkal indokolta.
„A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály VA-06/AKF05/883-4/2017. számú – 2017. február
13. napján érkeztetett – megkeresésével az Inforg 2008. Kft. (8460 Devecser, Levente telep 1.) Vát,
0133/6 hrsz. alatti broilercsirke nevelı telephelyére VA/KTF/660-10/2016. számon kiadott és módosított
egységes környezethasználati engedélyének engedélyes üzemeltetı tekintetében történı módosítása
tárgyában indult hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt
kereste meg.
A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3)
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bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt II. táblázat 3. sora alapján az egységes környezethasználati
engedélyezési eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása,
hogy a tevékenység vízellátása, a keletkezı csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz
tisztítása biztosított-e, vízbázis védıterületére, védıidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minısége és
mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott elıírások érvényesíthetık-e,
továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra
milyen hatást gyakorol.
A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által megküldött szakhatósági megkeresés és
mellékleteként csatolt kérelem, illetve a rendelkezésemre álló iratelızmények alapján a fent hivatkozott
szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.
Tóth Péter Balázs egyéni vállalkozó (9762 Tanakajd, Kossuth L. u. 13.) 2017. január 24-én kelt
kérelmében az Inforg 2008. Kft. az általa üzemeltetett Vát, 0133/6 hrsz. alatti broilercsirke telepére
vonatkozó VA/KTF/660-10/2016. számon kiadott és módosított egységes környezethasználati engedély
módosítását kérte engedélyes üzemeltetı személyében történı változás tekintetében. A kérelemhez
csatolt megállapodás alapján Vát, 0133/6 hrsz. alatti telephelyen a broilercsirke tartási tevékenységet
Tóth Péter Balázs egyéni vállalkozó kívánja folytatni.
Vát, 0133/6 hrsz. alatti broilercsirke telep ivóvízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése
megoldott.
A telephely vízellátása közüzemi vezetékes ivóvízhálózatról történik
A telephelyen keletkezı kommunális szennyvíz győjtése 5 m3-es zárt acél szennyvízgyőjtı tartályban
történik.
A telep területén a két istállót körülvevı burkolt útfelületrıl a csapadékvíz a csapadékvíz-elvezetı árokba
folyik, ami a régi 86-os fıút mellett haladó vízelvezetı árokba csatlakozik.
A telephely területe Vát távlati sérülékeny ivóvízbázis hidrogeológiai „B” védıterületét érinti. A telephely
alatt elhelyezkedı talajvíz minıségének ellenırzése céljából a telephely mellett 3 db figyelıkút létesült. A
baromfitelep üzemszerő mőködése, a zárt korszerő technológia nem veszélyezteti a felszínalatti vizeket.
Vát közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelmérıl szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. §
(4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levı települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny területnek
minısül, a felszín alatti víz szempontjából kiemelten érzékeny területen helyezkedik el.
A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.
A rendelkezésemre álló iratok, dokumentációk és a megkeresés érdemi vizsgálatát követıen a fenti
jogszabályi hivatkozásokat figyelembe véve a rendelkezı részben foglaltak szerint döntöttem.
Jelen szakhatósági állásfoglalást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1), (3) és (6) bekezdése alapján adtam.
A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetıségét a Ket. 44. § (9) bekezdése zárja ki.
A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a
vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. §
(1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, illetve 5. mellékletében foglalt II. táblázat 3. sora
állapítja meg.
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A fellebbezési jogot a Ket. 98. § (1) bekezdése biztosítja.
A fellebbezés illetékfizetési kötelezettségét az Itv. 29. § (2) bekezdése, mértékét mellékletének XIII.
fejezete 2. a) pontja írja elı.
A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelölésérıl szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet 9. § (1) d) pontján és a 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A §
(1) bekezdésén alapul.
A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezetı Kormánymegbízott kiadmányozás rendjérıl
szóló 1/2017. (I.2) utasításának 6. számú függelék III. fejezet 2.5. pontja alapján került átruházásra.
A határozatot kapja:
1.
2.
3.
4.

Tóth Péter Balázs, 9762 Tanakajd, Kossuth u. 13.
Inforg 2008 Kft. 8460 Devecser, Levente telep 1.
Vát Község Önkormányzata, 9748 Vát, Fı u. 6.
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága 9700 Szombathely, Ady E.
tér 1.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Fıosztály Népegészségügyi
Osztály

Szombathely, 2017. március 31.

dr. Kovács Györgyi hivatalvezetı
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila
fıosztályvezetı helyettes

