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Értesítés eljárás megindításáról

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a
továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése alapján értesítem az érintetteket, hogy Főosztályunkon a DrávaKavics és Beton Kft. (7634 Pécs, Nagyberki u. 3.) kérelmére 2015. május 18-án eljárás indult a
„Muraszemenye II. – kavics” védnevű kavicsbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
vonatkozásában.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgyának rövid ismertetése
A Dráva-Kavics és Beton Kft. (7634 Pécs, Nagyberki u. 3., továbbiakban: Kft.) részére a felügyelőség
571/9/2005. számú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott a „Muraszemenye II. – kavics”
védnevű bányatelek vonatkozásában bányászati tevékenység folytatásához. A Kft. az engedély
érvényességének ideje alatt a rendelkezésre álló ásványi nyersanyag készletet nem termelte ki, ezért a
bányatelken a tevékenységet a továbbiakban is folytatni kívánja.
A fentiekre tekintettel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése alapján a Kft. kérelmet nyújtott
be hatóságunk felé, melyhez csatolta az ENCONS Kft. (1121 Budapest, Hóvirág út 36.) által készített
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt.

Vélelmezett hatásterület
A kavicsbánya Zala megyében, Muraszemenye község külterületén, a településtől DNy-i irányban
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helyezkedik el. Az ingatlan-nyilvántartás szerint a 43 ha 0538 m nagyságú bányatelek területe
Muraszemenye 0172/6, 0194/1, 0198/10-12, 0203, 0213, 0214/b, 0215, 0216, 0217, 0218/1, 0218/2,
0220, 0228/3 és 0228/4 hrsz-ú ingatlanokat érinti. A bánya maximális termelési kapacitása: 100.000
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m /év. A legközelebbi lakóterület (Muraszemenye) a bányatelektől 170 m-re található. A haszonanyag
szállítása a települést elkerülő földúton, majd a 75149. számú bekötő úton, és az M70-es autóuton
történik.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283
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Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Főosztályunkon az alábbi helyen és időpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 202. szoba





Hétfő:
Szerda:
Péntek:

30

8 -12
30
8 -12, 13-16
30
8 -12

Felkérem az érintett település jegyzőjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetőleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Főosztályom földszinti hirdetőtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthető.

A hirdetményt kapja:

1. Muraszemenye Község Polgármesteri Hivatala, 8872 Muraszemenye, Muraszemenye, Fő tér 8.

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