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KÖZLEMÉNY
Előzetes vizsgálati eljárás megindításáról
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény - továbbiakban Ket.- 29. § (6) bekezdése és a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet - továbbiakban Kormányrendelet - 3. § (3) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy a Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. (8900
Zalaegerszeg, Gasparich út 26.) a Zalaegerszeg-Búslakpuszta 0182/17. és 0182/10. hrsz. alatti
ingatlanokon kommunális hulladéklerakó telepének bővítését tervezi.
A TerraMED Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (3200 Gyöngyös, Diósmalom u. 21.)
2010. október 15-én érkezett kérelmében hatóságunkhoz benyújtotta a tervezett beruházás
előzetes vizsgálati dokumentációját előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából.
A Ket. 29. § (7) bekezdése, valamint a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdése alapján a fenti
üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
1) Az eljáró felügyelőség megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Műszaki ügyintéző: Szabó Erika Tel: 94/506-725
Jogi ügyintéző: Hérincsné Szenteleki Csilla Tel: 94/506-725
2) A
közlemény
a
felügyelőség
hirdetőtábláján,
illetve
honlapján
(http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) történő közzétételének időpontja: 2010. október 21.
3) Az ügy tárgya: A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. által a
Zalaegerszeg-Búslakpuszta 0182/13. hrsz. alatti ingatlanon üzemeltetett települési szilárd
hulladék lerakó bővítésének előzetes vizsgálati eljárása.
A tevékenység rövid ismertetése:
A Zala-Depo Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. települési szilárd hulladék
elhelyezésére szolgáló telepének bővítését tervezi. A bővítés a ZalaegerszegBúslakpuszta 0182/17. és 0182/10. hrsz. alatti ingatlanokat érintené a benyújtott előzetes
vizsgálati dokumentáció szerint. A Zalaegerszeg-Búslakpuszta 0182/17. hrsz. alatt épülne
meg a III. számú depónia, míg a 0182/10. hrsz. alatti ingatlanra tervezik a csurgalékvíz
tározó medence megépítését. A tervezett III. sz. depónia területigénye 4,2 ha, míg a
csurgalékvíz tározó medencéé 0,35 ha. A dokumentáció szerint a III. számú medence
üzembe helyezésének várható időpontja 2012. Az évente lerakni tervezett mennyiség
33 000 tonna. Az üzemelés tervezett időtartama: 15 év.
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4) A közvetlen hatásterület vélelmezett határai, a vélelmezett hatásterület kiterjedése:
A benyújtott dokumentáció alapján a jelenleg üzemelő II. depóniától, illetőleg a tervezett
III. sz. depóniától egyaránt kb. 50 m-re található épület (Búslakpusztai tanya). Az
épületegyüttes nem állandó lakhelyül szolgáló ingatlan, bejelentett állandó lakosa nincs.
A tervezett lerakó körül 1000 méter sugarú körzetben belterületi ingatlan nem található.
A lerakón normál üzemidőben legfeljebb 1-2 db munkagép (kompaktor, rakodógép)
működik, és naponta átlag 54 db szemétszállító teherautó fordul meg.
5) Az érintettek számára az ügy irataiba betekintési lehetőség biztosított a Nyugat-dunántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az alábbi helyen és
időpontban:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. em. 121. szoba
Hétfő: 8-12 óra
Szerda: 8-12 és 14-16 óra
Csütörtök: 8-12 óra
6) Felhívom a figyelmet, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti
hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára
vonatkozóan – figyelemmel a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdés d) pontjára – a
felügyelőség közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül, azaz 2010.
november 11-ig, közvetlenül a Felügyelőségnél lehet észrevételeket tenni.
7) A felügyelőség a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján határozatában a következő
döntéseket hozhatja:
„(2) A felügyelőség a határozatában
a) a csak az 1. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 6. számú melléklet
figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit;
b) a csak a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a 8. számú melléklet
figyelembevételével meghatározza az egységes környezethasználati engedély iránti
kérelem tartalmi követelményeit;
c) az 1. és a 2. számú mellékletben egyaránt szereplő tevékenység esetén a 6. számú
melléklet figyelembevételével meghatározza a környezeti hatástanulmány és a 8. számú
melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem
tartalmi követelményeit;
d) a 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén megállapítja az előzetes
vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett
tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
da) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet
figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet
hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati
engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit, valamint, dönt a környezeti
hatásvizsgálati eljárás és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
összevonásáról, vagy összekapcsolásáról;
db) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú
melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes
környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit;
dc) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú
melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt.
66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
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e) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon
változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő
körülmények között lehetségesnek tartja;
f) ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi vagy egységes
környezethasználati engedélyezését kizáró ok merült fel, ennek a tényét rögzíti és
megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem
adható;
g) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható
ga) az 1. vagy 3. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén a környezeti
hatástanulmány tartalmi követelményeit,
gb) a csak a 2. számú mellékletben szereplő tevékenység esetén az egységes
környezetvédelmi engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit
az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló
jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások
figyelembevételével írja elő.”
Ezen közlemény mellékletét képezi az előzetes vizsgálati dokumentáció, mely Jánosháza
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában ill., a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen az 5) pontban meghatározottak szerint
tekinthető meg.
Szombathely, 2010. október 19.

Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőség
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