Tárgy: „İrimagyarósd I. – kavics” védnevő
kavicsbánya felülvizsgálati eljárása

Iktatószám: VA/KTF01/2380-2/2016.
Jogi elıadó: dr. Szentiványi Beatrix
Mőszaki elıadó: Bertalan Ágnes
Telefon: 94/506-738

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 Fıosztályunkon a „Márk
’96” Mérnöki és Környezetvédelmi Szaktanácsadó, Szolgáltató Kft. (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja
10/B) kérelmére 2016. november 28-án eljárás indult az „İrimagyarósd I. - kavics” védnevő bánya teljes
körő környezetvédelmi felülvizsgálata vonatkozásában.

A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.

Az ügy tárgyának rövid ismertetése
A Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség 7065-1/2010. számú
határozatával a Variant-Trans Kft. (9900 Körmend, Dózsa György u. 36.továbbiakban: Kft.) részére az
„İrimagyarósd I. – kavics” védnevő kavicsbánya vonatkozásában környezetvédelmi mőködési engedélyt
adott. Az engedély érvényességi határideje 2016. november 30-án lejárt.
A Kft. megbízása alapján a „Márk ’96” Mérnöki és Környezetvédelmi Szaktanácsadó, Szolgáltató Kft.
(8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 10/B) 2016. november 28-án érkezett beadványában - a fentiekben
hivatkozott - mőködési engedély érvényességi határidejének meghosszabbítását kérelmezte
Fıosztályunkon, az általa készített teljes körő környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján.
A kitermelés folytatása a terület igénybevétel növekedését, illetve a bányászati tevékenység módosítását
2
nem jelenti. A bányatelek 2 ha 9125 m nagyságú, a bánya maximális termelési kapacitása: 65.000
3
m /év.
Vélelmezett hatásterület
A bányatelek İrimagyarósd 0102/18, 0102/21 és 0102/22 hrsz-ú területeket érintıen került
megállapításra. A haszonanyag kiszállítása a 7447 sz. másodrendő úton történik Felsıjánosfa, illetve
Pankasz települések irányába. A bányászati tevékenység hatásterülete belterületet nem érint.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Fıosztályunkon az alábbi helyen és idıpontokban
tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 202. szoba
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283
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Felkérem az érintett település jegyzıjét, hogy a hirdetményt tegye közszemlére, illetıleg a helyben
szokásos módon is tegye közzé.
Tájékoztatásul közlöm, hogy a hirdetmény szövege Fıosztályom földszinti hirdetıtábláján, valamint
honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is megtekinthetı.

A hirdetményt kapja:
•

İrimagyarósd Község Önkormányzata, 9933 İrimagyarósd, Dózsa Gy. u. 23.

Szombathely, 2016. december 1.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:

dr. Szentiványi Beatrix
fıosztályvezetı - helyettes

