KÖZLEMÉNY
Elızetes 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 Nyugati-Fém Kft. 9700
Szombathely, Pálya u. 8156/6 hrsz. telephelyén fémhulladékgyőjtési és elıkezelési tevékenység
végzését tervezi.
A Nyugati-Fém Kft. (9653 Répcelak, Kıris u. 16.) 2016. december 22-én benyújtotta Fıosztályunkhoz a
tervezett tevékenység elızetes vizsgálati dokumentációját elızetes 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 felügyelıség megnevezése, székhelye, elérhetısége:
Vas Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztálya
Szombathely, Vörösmarty u. 2.
Mőszaki ügyintézı: Riegler-Szabó Mónika
Jogi ügyintézı: dr. Szentiványi Beatrix
Tel: 94/506-700
2) A közlemény a felügyelıség hirdetıtábláján, illetve honlapján (http://nydtktvf.zoldhatosag.hu)
történı közzétételének idıpontja: 2016. december 23.
3) Az ügy tárgya: A Nyugati-Fém Kft. (9653 Répcelak, Kıris u. 16.) 9700 Szombathely, Pálya u.
8156/6 hrsz. alatti telephelyén tervezett fémhulladék győjtési és elıkezelési tevékenység
elızetes vizsgálati eljárása.
4) A tevékenység rövid ismertetése: A Nyugati-Fém Kft. a 9700 Szombathely, Pálya u. 8156/6 hrsz.
szám alatti területen fémhulladék kezelési tevékenység végzését tervezi.
5) A közvetlen hatásterület vélelmezett határai, a vélelmezett hatásterület kiterjedése:
A hulladékgazdálkodási tevékenységet a Szombathely, Pálya u. 8156/6 hrsz. alatti szám alatti
telephelyen végzik. A telephely Szombathely keleti oldalán lévı gazdasági és ipari zóna nyugati
peremén, a vasúti pálya mellett helyezkedik el gazdasági, kereskedelmi szolgáltató zónában. A
telephelyet északi, keleti ipari, gazdasági telephelyek határolják, déli és délkeleti irányban pedig
kertvárosias lakóterület húzódik.
6) Az érintettek számára az ügy irataiba betekintési lehetıség biztosított a Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztályán az alábbi helyen és idıpontban:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. I. em. 112. szoba
Hétfı: 8.30-12 óra
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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Szerda: 8.30-12 és 13-16 óra
Péntek: 8.30-12 óra
7) 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 környezetvédelmi hatóság
közleményének megjelenését követı huszonegy napon belül, azaz 2017. január 12-ig, közvetlenül
a környezetvédelmi hatóságnál lehet észrevételeket tenni.
8) A környezetvédelmi hatóság a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdése alapján határozatában a
következı döntéseket hozhatja:
„(2) A környezetvédelmi hatóság a határozatában
a.) megállapítja az elızetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy
a tervezett tevékenység megvalósításából származnak-e jelentıs környezeti hatások, valamint
aa.) jelentıs 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 iránt kérelem tartalmi követelményeit,
ab.) ha nem feltételezhetı jelentıs 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,
ac.) ha nem feltételezhetı jelentıs 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 kezdhetı meg.
b.) ha az elızetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy
változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelı körülmények között lehetségesnek tartja.
c.) amennyiben az elızetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca.) ennek tényét rögzíti és – a c.) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott
tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb.) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az
összhang legkésıbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem
benyújtásáig megteremthetı, ezt a lehetıséget rögzíti, és elıírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési
engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni.
d.) ha valamely Natura 2000 területre jelentıs környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány
tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentıségő természetvédelmi rendeltetéső területekrıl
szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó elıírások figyelembe
vételével írja elı.

Ezen közlemény mellékletét képezi az elızetes vizsgálati dokumentáció, mely Szombathely Megyei Jogú
Város Jegyzıjénél ill., a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Fıosztályán az 5) pontban meghatározottak szerint tekinthetı meg.
Szombathely, 2016. december „ „

Vas Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Fıosztály
- Szombathely A Fıosztály hirdetıtábláján történı kifüggesztés napja:
A hirdetmény levételének napja:
Az önkormányzat hirdetıtábláján történı kifüggesztés napja:
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A hirdetmény levételének napja:

