Iktatószám: VA/KTF02/199-30/2016.
Ügyintéző: Paksa Tibor
Telefon: (94) 506-719

Tárgy: a Nagykanizsa, Petőfi S. u. 101. sz. alatti
crosspálya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatának eljárása – közmeghallgatás tartása
Melléklet: 1 pld. jegyzőkönyv,
1 pld. jelenléti ív

ÉRTESÍTÉS
A Nagykanizsa, Petőfi S. u. 101. sz. alatti crosspálya üzemeltetés környezetre gyakorolt hatásainak
a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 63. § (1) bekezdésének a) pontja és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 80. §-a
alapján 2016. augusztus 24-én 10 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Tükörtermében
(8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. sz. alatt helyiségében közmeghallgatás tartására került sor.
Felkérem, hogy a közmeghallgatásról felvett jegyzőkönyvről a lakosságot – a mellékelt hirdetmény
felhasználásával – közhírré tétel útján értesíteni szíveskedjék.
A jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételeket írásban a hirdetményezést követő 8 napon belül a Vas
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) lehet benyújtani.
A csatolt hirdetmény Hatóságunk hirdetőtábláján és honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu) is közszemlére kerül.
Az értesítést kapja:
Nagykanizsa Megyei Jogú Város Jegyzője - 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 7.
Tájékoztatásul kapja (melléklet nélkül)
1.

Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya - 9700
Szombathely, Ady tér 1.

2.

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u.
24.

3.

Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály
8900 Zalaegerszeg, Göcseji út 18.

4.

Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztálya 8900 Zalaegerszeg, Kazinczy tér 4.

5.

Zala Megyei Kormányhivatal
8900 Zalaegerszeg Bíró M. u. 38.

6.

Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Földhivatali Osztály 8800 Nagykanizsa, Platán sor 2.

7.

Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Bányászati Osztálya – 7626 Pécs, József A. u. 5.

Földművelésügyi

és

Erdőgazdálkodási

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály u. 2. 9701 Szombathely, Pf.: 183
Telefon: (06 94) 506 700 Fax: (06 94) 313 283

Főosztály

8.
9.
10.

Kanizsa Motocross Sportegyesület – 8800 Nagykanizsa, Petőfi S. u. 101.
Venszl Zsolt - 8777 Fűzvölgy, Kossuth u. 28.
Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - 8600 Siófok, Fő u. 15.

Szombathely, 2016. augusztus 29.
Harangozó Bertalan kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
Balaton Tihamér
osztályvezető

Hirdetmény
A VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS
TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLYA,
mint I. fokú környezetvédelmi hatóság
(Szombathely, Vörösmarty u. 2.)
értesíti az érintetteket, hogy a Nagykanizsa, Petőfi S. u. 101. sz. alatti (nagykanizsai 03/1 hrsz.) ingatlanon végzett tevékenység – crosspálya üzemeltetés - környezetre gyakorolt hatásainak a
teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény – továbbiakban Ket. – 63. § (1) bekezdésének
a) pontja és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 80. §-a alapján
2016. augusztus 24-én 10 órai kezdettel a Nagykanizsai Vasemberház Tükörtermében (8800
Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. sz. alatti helyiségében közmeghallgatás tartására került sor.
A Ket. 29. §. (7) bekezdése értelmében a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet ezen hirdetmény útján közöljük a Hatóságunk által nem ismert érintett ügyfelekkel.
Ezen hirdetmény mellékletét képezi a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv.
A jegyzőkönyv elérhető továbbá a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának honlapján, az alábbi elérési helyen:
www.nydktvf.zoldhatosag.hu/e-Tájékoztató/Közlemények/Kérelem és mellékletei/Nagykanizsa, Petőfi
S. u. 101. sz. - jegyzőkönyv
A jegyzőkönyvvel kapcsolatos észrevételeket írásban a hirdetményezést követő 8 napon belül a Vas
Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályára (Szombathely, Vörösmarty u. 2.) lehet benyújtani.
Szombathely, 2016. augusztus 29.

Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztálya
Szombathely

JEGYZŐKÖNYV
Készült a Nagykanizsai Vasemberház Tükörtermében (8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1.) szám
alatt 2016. augusztus 24-én tartott közmeghallgatásról
Az ügy tárgya: a nagykanizsai 03/1 hrsz. alatti ingatlanon végzett tevékenység környezetre gyakorolt
hatásainak a teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata
Az ügyben eljáró hatóság megnevezése, székhelye, elérhetősége:
Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. emelet 117. szoba Tel.: 94/506-720
Ügyintézők: Balaton Tihamér, Paksa Tibor, Szabó Erika, Erhardt Ildikó, dr. Bodorkós Erzsébet
Az ügy iktatási száma: VA/KTF02/199/2016
Az eljárás megindításának napja: 2016. július 14.
A közmeghallgatás megnyitásának ideje: 2016. augusztus 24. 10 óra
A közmeghallgatás vezetője: Balaton Tihamér osztályvezető
Jegyzőkönyvvezető: Paksa Tibor környezetvédelmi szakelőadó
A megjelentek a közreadott jelenléti ívet (1 és 2. sz. lista) aláírták.
A felülvizsgálati dokumentációt készítő Kristály Kft. képviseletében Vitai Gertrúd jelent meg. További
értesítettek nem jelentek meg.
A közmeghallgatásról annak teljes terjedelmében hangfelvétel készült, mely a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának hivatali szerverén kerül archiválásra.
I.

A tárgyalás megnyitása

• A megjelentek köszöntését követően a hatóság képviselőinek bemutatására került sor.
A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) képviseletében jelenlévők
o Paksa Tibor a Környezetvédelmi és Szakértői Osztály képviseletében, mint az ügy levegőtisztaság-védelmi és zajvédelmi ügyintézője,
o Balaton Tihamér a Környezetvédelmi és Szakértői Osztály képviseletében, osztályvezető
o Kungli András Környezetvédelmi és Szakértői Osztály gyakornok
Az eljárás során az ügyfél, a szakhatóságok, szakkérdésben érintett szervezetek közvetlenül,
míg az általunk nem ismert ügyfelek hirdetményezés útján a jogszabályi előírásoknak megfelelően értesítésre kerültek a közmeghallgatásról, nem jelezték részvételi szándékukat.
Ezt követően bemutatásra került a Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviseletében
jelenlévő Vitai Gertrúdot.

A továbbiakban ismertetésre kerültek a jelenlévők jogai és kötelezettségei.
A közmeghallgatáson részt vevő személyeknek joga van az üggyel kapcsolatos észrevételeiket, illetve
véleményüket kinyilvánítani, mely a hangfelvételen rögzítésre kerül. Kötelesek azonban a közmeghallgatás rendjét tiszteletben tartani. Tájékoztatva lettek a jelenlévők, hogy a közigazgatási hatósági
eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja.

A Főosztály képviselői a folyamatban lévő eljárásban szakmai állásfoglalásáról tájékoztatást adni nem
jogosultak, arra az eljárást lezáró határozatban fog sor kerülni.
II.

A mai közmeghallgatás napirendje

1. A közmeghallgatást megelőző hatósági eljárás rövid ismertetése.
2. A tevékenység, felülvizsgálati dokumentáció tervező általi ismertetése.
3. Kérdések, észrevételek felvetése, válaszadás.
II.1. Első napirendi pont.
A közmeghallgatást megelőző hatósági eljárás rövid ismertetése
A Főosztályra névtelen panaszbejelentés érkezett a nagykanizsai 03/1 hrsz.-ú ingatlanon végzett tevékenység (motocross pálya üzemeltetés) működésével kapcsolatban, elsősorban annak zajhatására
vonatkozóan, melynek kivizsgálása érdekében előzetes bejelentés nélküli helyszíni szemlére került
sor.
Tekintettel arra, hogy a területen végzett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 115. pontjában foglalt tevékenységgel (motoros járművek állandó versenypályája, terepmotorozásra, terepautózásra kijelölt állandó pálya) azonosítható, és a tevékenységet előzetes vizsgálati
eljárás nélkül kezdték meg, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat lefolytatására lett kötelezve a
pályát üzemeltető Egyesület.
A felülvizsgálati eljárás a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére szolgál.
A Főosztályon a pálya környezetvédelmi felülvizsgálatához szükséges dokumentáció alapján teljes
körű környezetvédelmi felülvizsgálatra és működési engedély kiadására irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.
A közmeghallgatás helyéről, idejéről és arról, hogy a felülvizsgálat dokumentációja hol tekinthető meg,
az érintett település lakossága, a nem ismert ügyfelek hirdetmény felhasználásával közzététel útján
értesítésre kerültek.
A teljes körű felülvizsgálati dokumentáció 2016. július 19. napjától megtekinthető és letölthető a
nydktvf.zoldhatosag.hu oldaláról. A dokumentációval kapcsolatos észrevételeket a Főosztályhoz lehet
benyújtani.
Az eljárás határozati formában kerül lezárásra.
A Főosztály az ügyben rendelkezésre álló összes adat alapján dönt és - amennyiben ennek nincs kizáró oka - határozattal kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges működési engedélyt, amelyben rögzíti a szakhatóságok kikötéseit és a tevékenység működési feltételeit.
Az eljárás folyamán az eljáró szakhatóságok, szakkérdésre jogosult szervezetek mindezidáig nem jeleztek a tevékenység gyakorlására vonatkozó kizáró okot. A Főosztály a dokumentáció pontosítása és
elbírálhatósága érdekében elsősorban zajvédelmi kérdések tekintetében hiánypótlási felhívást adott
ki.
A határozatot a Főosztály a honlapján és a hirdetőtábláján közzéteszi, valamint megküldi Nagykanizsa
Megyei Jogú Város Jegyzőjének, aki gondoskodik annak hirdetményi úton történő közzétételéről. A
nyitva álló fellebbezési határidő 15 nap, amely a tudomásszerzéstől, vagyis a határozat átvételétől,
hirdetményi úton értesítettek esetében: a határozat közzétételét követő 15. naptól kezdődik.
Természetesen a környezetvédelmi engedély kiadása más, hatályos jogszabályokban előírt engedélyek megszerzése alól nem mentesít.
A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvről a hatóság másolatot küld a kérelmezőnek és az eljárásban részt vevő szakhatóságnak, szakkérdést vizsgáló szervezeteknek. A jegyzőkönyv nyilvánosságát
biztosítani kell a hatóságnak, amelynek módja a honlapon történő megjelenítés lesz.
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A jegyzőkönyvben foglaltakra – a közzétételétől számított – 8 napon belül észrevétel tehető. A határidő jogvesztő, az ezen túl megtett észrevételek a határozathozatalnál nem vehetők figyelembe.
II.2. Második napirendi pont
A felülvizsgálati dokumentációt készítő Kristály Kft. képviseletében Vitai Gertrúd röviden ismertette a
telephelyen végzett tevékenységet és annak környezeti hatásait.
Vitai Gertrúd hangsúlyozza, hogy a megrendelő - aki egyben az üzemeltető is - által közölt adatokból
kiindulva készítették el a szükséges számításokat, modellezéseket.
A motocross pálya használat három módon történik:
− a leggyakoribb a hobbi motorozás, mely során a pályát egy időben 2-3 motoros veszi igénybe,
összesen 1-1,5 óra időtartamban
− edzések évente 1-2 alkalommal történnek, az edzések időtartama délelőtt és délután is 2-2 óra
− évente 1-2 alkalommal rendeznek versenyeket, ahol egy időben általában 20 motor tartózkodik
a pályán, az átlagos futamidő 20 perc
A pályát tavasztól őszig használják, száraz időben tilos motorozni, a pálya egyébként minden nap 918 óra között tart nyitva. A pálya eredeti hossza 1650 m, azonban a felülvizsgálat során kiderült, hogy
egy része a telekhatárhoz túlra nyúlik, ezért a pálya hosszát módosítják, rövidítik. A felülvizsgálati dokumentációban található számítások az eredeti pályára vonatkoznak.
A tervező ismertette a szennyvizekkel, a hulladékgazdálkodással, a természetvédelemmel, a levegőés zajvédelemmel kapcsolatos számítások, vizsgálatok eredményeit és bemutatta a hatásterületeket
tartalmazó térképeket. A felülvizsgálat megmutatta, hogy határérté túllépés a fellépő zajterhelés során
jelentkezik, mégpedig edzések és versenyek idején. A túllépés alól a tervező álláspontja szerint megítélése szerint a jegyző adhat felmentést.
II.3. Harmadik napirendi pont
Ezután lehetőség nyílt a hozzászólni szándékozóknak, hogy nevük és a képviselt szervezet közlését
követően kizárólag az környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás tárgyát képező, környezeti hatás megítélése szempontjából lényeges észrevételeket elmondják, mert ezen eljárás keretében a tevékenység
környezetvédelmi szempontú értékelése történik.
A környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételek a határozathozatalnál figyelembevételre kerülnek.
Balogh László önkormányzati képviselő: Nemcsak a maga nevében, de a hozzá forduló lakósok
nevében is felszólalt. A probléma régi új keletű, a képviselő úr már két alkalommal is interpellált az
ügyben. A cross pálya jól üzemel, de a lakósság körében nagy a felháborodás. Nem is a porszennyezéssel van a baj, inkább a zajhatásokkal. A lakók joggal várnak el valami rendszerezett üzemeltetést.
Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az üzemeltető nincs jelen.
Karácsonyi Bettina: Csak most értesült a meghallgatásról, megkérdezte, hogy korábban miért nem
értesítettek?
Karádi Ferenc alpolgármester: Amikor a hirdetményt meglátta Nagykanizsa Város Önkormányzatánál, feltételezve, hogy az érintett lakók erről nem értesülnek, szólt Balogh László önkormányzati képviselőnek, hogy tájékoztassa az érintett lakósokat. A hirdetmény természetesen a szokásos módon ki
volt függesztve a hivatal hirdetőtábláján.
Balogh László önkormányzati képviselő: A múlt héten értesült a közmeghallgatásról. Felhívta Kovács Zoltánt, Zóka Tibort, Markotán Tibort és Belák Pétert, hogy értesítsék az érintett lakósokat. Kovács Zoltánnak átadta a közmeghallgatás hirdetményéről készített 30 másolati példányt, hogy ezzel is
értesítse az érintett lakósokat. Megítélése szerint nem a lakósok száma érdekes most, hanem, hogy a
jelenlévők meg tudják beszélni a felmerülő problémákat.
Karácsonyi Bettina: A dokumentáció szerint naponta két órát mennek a pályán a motorok.
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Vitai Gertrúd szakértő: Igen, az üzemeltető ezt adta meg, a számítások is ez alapján kerültek elvégzésre.
Karácsonyi Bettina: A motorok jóformán egész nap mennek. Néha olyan nagy por van, hogy nem
lehet kiteregetni a mosott ruhákat.
Vitai Gertrúd szakértő: Azt a tájékoztatást kaptuk az üzemeltetőtől, hogy száraz időben nem használják a pályát. Egyébként is kevés motor használja a pályát. Azért nem sikerült a környezetében zaj
mérést végezni, mert sok volt az esős időszak és az üzemeltető nem tudott elég motorost a pályára
hívni a mérés idejére.
Karácsonyi Bettina: Nem értem, hogy a zajmérést miért nem a hatóság végzi.
Balaton Tihamér osztályvezető: Jogszabály írja elő, hogy a felülvizsgálatot, a hozzá kapcsolódó méréseket és számításokat is a kötelezettnek kell elvégeztetnie szakértőkkel, ezek mérlegelése után
dönt a hatóság a működés engedélyezéséről, vagy megtiltásáról. A zajvédelem területén határértékek
vannak, ha az üzemelés során nem lépik túl ezeket a határértékeket, akkor a tevékenységet engedélyezzük, ha túllépik, akkor viszont nem.
Karácsonyi Bettina: A crosspálya melyik része rövidül?
Vitai Gertrúd szakértő: A pálya déli, dél-keleti része nyúlik át idegen ingatlanra, ezért ez a szakasz
megszűnik, a pálya hossza csökken. A dokumentációban található számítások még a teljes pályahosszra vonatkoznak.
Kovács Zoltán: A pályát olyan motorok is használják, amelyekből kiveszik a hangtompítót. Felturbózott motorokat használnak, melyek zajkibocsátása lényegesen meghaladja a közutakon haladó motorok hangját. Vasárnap is ezt kell hallgatnunk, akkor sincs nyugalom. Szombaton, vasárnap és ünnepnapokon és az esti óráknak nem kellene a crosspályát használni.
Karádi Ferenc alpolgármester: Az látszik, hogy az üzemeltető által adott adatok és a lakósság által
mondottak éles ellentétben állnak egymással. Ezt valahogyan rendezni kell.
Rajnai Miklós: Katasztrófa, ami itt zajlik, még szombat, vasárnap is ezt kell hallgatnunk. Mi vagyunk
ezeknek a hatásoknak legjobban kitéve. Elképesztő az eltérés, amit a vizsgálat mutat és amit a lakósság tapasztal. Szellőztetni, kisgyermekkel sétálni nem lehet. Évről-évre halmozódik a probléma. Már
korábban fásítani kellett volna a lakóterület és a crosspálya közötti területet. Ha kell, a lakók ebben aktívan részt is vesznek. Nem azt mondom, hogy meg kell szüntetni a pályát, de meg kell oldani a problémákat. Egyébként gyalázatos, hogy az üzemeltető nincs jelen.
Karádi Ferenc alpolgármester: Az önkormányzat azért nem tudja a területet fásítani, mert az magán
tulajdonban van. Adhat a hatóság engedélyt és állapíthat meg korlátokat. Mindez a lakósság részére
evidencia, azonban az üzemeltető az eddigi tapasztalatokból kiindulva ezt nem tartja be. Érvényt kellene szerezni az előírásoknak.
Belákné Szarka Brigitta: A port csökkentő locsolórendszert nem kapcsolják be. Olyan a por, hogy a
7. sz. úton nem lehet átmenni. Egyébként is ki ellenőrzi, hogy bekapcsolják-e a locsoló berendezést?
Csak nyeljük a port.
Balogh László önkormányzati képviselő: Nincs a crosspálya ellen, de azt javasolja, hogy ilyen módon a hatóság ne adjon működési engedélyt a motorozásra, esetleg szigorúbb beszabályozással.
Markotán Tibor: Én 1987 óra személyesen ismerem a problémát, akkor költöztem ide. Alapvetően
három hiba van: egyik a zajhatás, a másik a porhatás, a harmadik az időbeli használat. Ígéretet többször kaptunk arra, hogy használják a locsoló rendszert. Lehet, hogy kiépítették, de nem működik, legalább is ezt tapasztaljuk. Ígéretet kaptunk, hogy ültetnek fákat, de ez sem történt meg. Az elmúlt tíz
évről beszélek. Birtokvédelmi eljárást lehetne kezdeményezni a jegyzőnél, de az elmúlt évek tapasztalata alapján valószínűleg ebből sem lenne semmi. Sajnálom, hogy az üzemeltető nincs itt. Legegyszerűbb az lenne, ha bezárnák a pályát, de nem ez a cél.
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Rajnai Miklós: Valami olyan megoldást kell találni, hogy ne szűnjön meg a crosspálya, de élhető legyen a környék a lakók számára. Beszélni kellene az üzemeltetővel.
Markotán Tibor: Lakókörnyezetünk védelme érdekében fasort kell ültetni. Az új építkezőket is erre
kellene kényszeríteni. Legalább 10 év múlva már meg lenne a hatása.
Koi Károly: Régen volt itt fasor, de mára már nincs. Megítélésem szerint szükséges műszaki védelem, zajvédő fal építésére is és fasor ültetése is.
Vitai Gertrúd szakértő: Az üzemeltető nevében nem tudok nyilatkozni, de egy zajvédő fal építése
nagyon költséges.
Markotán Tibor: Az eljárástól függetlenül az üzemeltető és a lakósság üljön egy asztalhoz Balogh
László önkormányzati képviselő koordinálása mellett, és beszéljék meg a problémákat.
Karádi Ferenc alpolgármester ismételten megállapította, hogy a dokumentációban szereplő adatok
és a lakósság által tapasztaltak jelentős mértékben eltértek.
Balaton Tihamér osztályvezető: Az önkormányzathoz korábban beérkező panaszok, észrevételek
már adnak támpontot arra vonatkozóan, hogy milyen gyakran, időtartamban és mértékben használják
a motorosok a pályát. A hatóság képviselői kérték, hogy az önkormányzat nyújtson tájékoztatást arról,
hogy a dokumentációban szereplő adatokkal szemben milyen adatokkal rendelkeznek. Amennyiben a
crosspálya működési engedélyt kap, az engedély műszaki adatokat, korlátokat fog tartalmazni, ami
számon kérhető az üzemeltetőn. Ha eltér az engedélyben foglaltaktól, az üzemeltető szankcionálható.
Karádi Ferenc alpolgármester: Jelentős eltérés van a felülvizsgálati dokumentációban található és a
valóságban tapasztalt adatok között. Az önkormányzat a rendelkezésére álló adatokról levélben fogja
tájékoztatni a Kormányhivatalt.
Horváth László önkormányzati képviselő: Mi az eljárásban a következő lépés? MI lesz, ha a kiinduló adatok módosulnak? Javasolom, hogy az üzemeltető és a lakósság közötti párbeszéd kezdeményezője az önkormányzat legyen.
Karádi Ferenc alpolgármester: Az önkormányzat vállalja, hogy a lakosság és az üzemeltető közötti
egyeztetést koordinálja.
Balaton Tihamér osztályvezető: A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, mely kifüggesztésre kerül, a jelenlévők erre észrevételeket tehetnek.
Megállapításra került, hogy a jelenlévők részéről további kérdés, észrevétel nem merült fel, ezért a
közmeghallgatást Balaton Tihamér berekesztette.
A közmeghallgatás lezárásának ideje: 2016. augusztus 24. 11 óra 50 perc
Ezen jegyzőkönyv a közmeghallgatás során készített hangfelvétel és jegyzetek felhasználásával az
elhangzottak lényegi összefoglalásával készült 2016. augusztus 25-én a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) hivatali
helyiségében.

Paksa Tibor jegyzőkönyvezető
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