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Tárgy: Kőszeg Meszes-völgyi erdészeti feltáró út
létesítésének előzetes vizsgálata

ÉRTESÍTÉS
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. (9700 Szombathely, Saághy István utca 15.) megbízásából eljáró Nardai
Márton környezetvédelmi szakértő (9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 152.) által, a Kőszeg
Meszes-völgyi erdészeti feltáró út létesítésének előzetes vizsgálata tárgyában benyújtott kérelemre indult
eljárásban a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. 4.§ (5) bekezdése alapján
2020. június 29-én 17 órai kezdettel a Jurisics Vár Lovagtermében
(9730 Kőszeg, Rajnis u. 9.)
közmeghallgatás tartására kerül sor.
Felkérem Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal és Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzőjét, hogy az értesítést Kőszeg város és Kőszegdoroszló község önkormányzati
hivatalában tegye közszemlére, illetve a helyben szokásos módon tegye közzé.
A közmeghallgatás megtartásáról az alábbi tájékoztatást adom:
1. Amennyiben a közmeghallgatás kitűzött időpontjában a veszélyhelyzet fennáll, a
143/2020. (IV.22.) Kormányrendeletet rendelkezései alapján a közmeghallgatást az
érintettek személyes megjelenése nélkül kell megtartani, oly módon, hogy az eljáró
hatóság a honlapján közzéteszi mindazon információkat, amelyek az érintettek
közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek.
Ebben az esetben az érintett ügyfelek 2020. június 16. napjáig írásban észrevételeket tehetnek
és kérdéseket tehetnek fel. A beérkezett észrevételekkel kapcsolatos tájékoztatás az érintett
ügyfél részére megküldésre és a honlapon közzétételre kerül.
A dokumentáció az alábbi linken elérhető.
http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu/index.php/e-tajekoztato/kozlemenyek/kerelem-esmellekletei/doc_details/2939-vaakf-kto2982020-dokumentacio
A kérdéseket, észrevételeket ebben az esetben a zoldhatosag@vas.gov.hu email címre
kérjük megküldeni.
2. Amennyiben a közmeghallgatás időpontjáig a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetésre
kerül, a közmeghallgatás az érintettek személyes részvételével kerül megtartásra előzetes
regisztrációt követően a kitűzött időpontban és helyszínen a járványügyi szabályok
szigorú betartásával.
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály - Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
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A közmeghallgatás helyszínének befogadóképességére figyelemmel a közmeghallgatáson
részvevő ügyfelek létszáma maximum 75 fő lehet. Tájékoztatom, hogy a
közmeghallgatáson az érintett meghatalmazott útján is képviseltetheti magát.
A közmeghallgatáson való részvételhez a regisztrációt legkésőbb 2020. június 28-án 24:00
óráig az alábbi linken szükséges megtenni.
http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu
Felhívom a figyelmet, hogy a közmeghallgatáson a részvevők korlátozott létszámára
tekintettel kizárólag a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény (a továbbiakba: Kvt.) 4. § 20. és 21. pontja alapján ügyféli jogállással rendelkező
érintettek vehetnek részt. A Kvt. 4. § 21. pont szerint érintett: azon személy, szervezet, aki
vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik; míg a 20. pont szerint hatásterület: az a
terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt
hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet. Az ügyféli minőség
megállapításához szükséges hatásterület lehatárolás pontos helyrajzi szám megjelölés
szerint az alábbi linken elérhető.
http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu/index.php/e-tajekoztato/kozlemenyek/kerelem-esmellekletei/doc_details/2977-vaakf-kto2982020-dokumentacio-hianypotlas
Kérem, hogy a közmeghallgatás helyszínén legkésőbb 16:30-ig, a személyazonosításra
alkalmas
igazolványával
és
lakcímkártyájával
szíveskedjék
megjelenni.
A
közmeghallgatáson való részvétel jogszerűsége, vagyis az érintetti minőség a
regisztrációnál és belépésnél is ellenőrzésre kerül.
Tájékoztatom, hogy a közmeghallgatásról annak teljes terjedelmében kép- és hangfelvétel
készül.
Amennyiben a veszélyhelyzet megszüntetésére tekintettel a közmeghallgatás az érintettek
személyes részvételével kerül megtartásra, úgy az előzetes vizsgálati dokumentációval
kapcsolatos észrevételeket írásban a közmeghallgatás időpontjáig Kőszeg Közös
Önkormányzati Hivatal és Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez, valamint a
Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Osztályára lehet benyújtani, valamint szóban a közmeghallgatáson
ismertethetők.
Tárgyi
üggyel
kapcsolatos
közlemény
Osztályom
hirdetőtábláján
és
honlapján
(http://nyugatdunantuli.zoldhatosag.hu/index.php/e-tajekoztato/kozlemenyek) is közszemlére került.
Az értesítést kapja:
1. Kőszeg Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
2. Lukácsházi Közös Önkormányzati Hivatal 9724 Lukácsháza, Szombathelyi út 2.

Tájékoztatásul kapja:
3. Szombathelyi Erdészeti Zrt. 9700 Szombathely, Saághy István utca 15.
4. Nardai Márton környezetvédelmi szakértő 9700 Szombathely, Szent Imre herceg útja 152.
5. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 9700 Szombathely, Ady tér 1.
6. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi
Osztály – 9700 Szombathely, Sugár u. 9. (nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 9700 Szombathely,
Széll K. u. 31.-33. (foldhivatal.szombathely@vas.gov.hu)
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