NYUGAT-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.
9701 Pf.: 183

Ikt. szám: 6326-2/1/2008.
Jogi előadó: dr. Nagy Zsanett
94/504-141
Műszaki előadó: Árvay Imréné
94/504-146

Kérjük válaszában hivatkozzon iktatószámunkra!

Tárgy: Hegyhátszentpéter 029/6-7,16 hrsz.
alatti ingatlanon lévő csirketelep egységes
környezethasználati engedélyezési eljárása
Értesítés eljárás megindításáról
Melléklet: 1 pld. összefoglaló

HIRDETMÉNY
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
tv. (a továbbiakban: Ket.) 29. § (3)-(6) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 21. § (2) bekezdése alapján értesítem az
érintetteket, hogy a Vasi Agilitás Kft. (Balogunyom) - Hantó Jánosné egyéni vállalkozó
(Vasvár) megbízásából - 2008. július 9-én érkezett kérelmére eljárás indult a
Hegyhátszentpéter 029/6-7,16 hrsz. alatti ingatlanon lévő csirketelep egységes
környezethasználati engedélyezése kapcsán.
A Ket. 29. § (7) bekezdése értelmében fenti üggyel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom.
A tervezett létesítmény/tevékenység rövid ismertetése:
Hantó Jánosné 2001. évben vásárolta meg a Hegyhátszentpéter 029/6,16 hrsz. alatti
ingatlanokat, illetve bérli a 029/7 hrsz-ú területet, melyeken 3 db, 864-864-450 m2-es,
összesen 70.000 férőhelyes istállókban broilercsirke nevelést végez. A telep az 1960-as
években létesült, a Petőmihályfai Hegyhát MgTSz majorjaként működött korábban. A
telephez legközelebb eső lakóingatlanok kb. 360 m távolságban helyezkednek el.
A hatásterület határai/vélelmezhető határai:
Hegyhátszentpéter község közigazgatási területe.
Az eljárás során hozható döntések
A benyújtott dokumentáció alapján a felügyelőség az engedélykérelmet elutasítja,
amennyiben a kiadás feltételei nem állnak fenn; ellenkező esetben az egységes
környezethasználati engedélyt a Korm. rendelet 20. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembe
vételével kiadja.
A nyilvánosság részvételének szabályait a Korm. rendelet 21. §-a rögzíti. Ennek értelmében a
hirdetmény közzétételének időszaka alatt a kérelem tartalmára vonatkozóan észrevételt lehet
tenni az érintett önkormányzat jegyzőjénél, illetőleg a felügyelőségen. A benyújtott
észrevételeket a felügyelőség a döntéshozatalt megelőzően a szakhatóságok bevonásával
érdemben vizsgálja, értékelésüket a határozat indokolásában ismerteti.
A hirdetmény felügyelőségi honlapon történő közzétételének napja: 2008. július 14.
Az érintettek az ügy irataiba és a tervekbe Felügyelőségünknél az alábbi helyen és
időpontokban tekinthetnek be:
Szombathely, Vörösmarty u. 2. II. emelet, 210. szoba
Hétfő:
8-12
Tel.: (94) 506–700

Fax: (94) 313–283
E-mail: nyugatdunantuli@zoldhatosag.hu
Ügyfélfogadási rend: Hétfő 8-12; Szerda: 8-12, 14-16; Csütörtök: 8-12

Szerda:
8-12, 14-16
Csütörtök: 8-12
Felkérem Hegyhátszentpéter Község Jegyzőjét, hogy a hirdetményt, valamint a mellékelt
közérthető összefoglalót a Korm. rendelet 21. § (3)-(4) bekezdése értelmében tegye
közszemlére, illetőleg a helyben szokásos módon is tegye közzé.
A hirdetmény szövege Felügyelőségem földszinti hirdetőtábláján is megtekinthető.
A hirdetményt kapja:
- Polgármesteri Hivatal, 9826 Hegyhátszentpéter, Béke u. 86.
Tájékoztatásul kapja: - Hantó Jánosné, 9800 Vasvár, Petőfi u. 3. fszt. 3.
- Vasi Agilitás Kft., 9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12.
Szombathely, 2008. július 11.
Sümeginé Szanyi Violetta sk.
osztályvezető
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