
Fejér Megyei Kormányhivatal

Veszprémi Járási HivatalA 

Ügyiratszám: VE-09/KTF/01021-10/2019. Tárgy: Közmeghallgatás
Ügyintéző: Stéger Ferenc Hiv. szám: -
Telefon: 88/550-899 Melléklet: -

VÉGZÉS

1.0 A  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.  törvény
(továbbiakban:  Kvt.)  91/C.  §  c)  alpontjára  figyelemmel  a  környezeti
hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (továbbiakban:  R.)  9.  §  (1)
bekezdése alapján a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási
Hivatala (továbbiakban:  Veszprémi Járási Hivatal)  hatáskörében eljárva a
Termelés-Logisztic-Centrum  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (székhely:
8230  Balatonfüred,  Tihanyi  műút  1.,  KSH:  10863743-2511-113-19 KÜJ:
100207077, továbbiakban: Ügyfél) által  benyújtott  kérelem és a mellékletét
képező  az Imagináció  Mérnökiroda Kft.  által  összeállított „TLC  Kft.  új
zöldmezős telephely – Litér Környezeti hatástanulmány” című dokumentáció
(továbbiakban:  Dokumentáció)  alapján  a  VE-09Z/KTF/0080-01/2019.
ügyiratszámú határozatban előírt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása
tárgyában  VE-09/KTF/1021/2019. ügyiratszámon  indult  környezeti
hatásvizsgálati eljárásban 

közmeghallgatások tartását rendelem el.

2.0 A közmeghallgatások helye, időpontja:

8196 Litér, Litér, Ond u. 1. cím alatti Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtár

2019. március 18-án (hétfő) 14 óra.

3.0 A  R.  9.  §  (6)  bekezdése  szerint  a  környezetvédelmi  hatóság  a
közmeghallgatásra  vonatkozó  adatokat  közhírré  teszi,  valamint  azokat
közhírré tétel érdekében megküldi az eljárásban részt vevő önkormányzatok
jegyzőinek.  A jegyző a közhírré tételt  követő öt napon belül  tájékoztatja a
Veszprémi Járási Hivatalt a közhírré tétel időpontjáról és helyéről. 

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Környezetvédelmi Osztály 

8200 Veszprém, József Attila u. 36. Levelezési cím: 8210 Veszprém, Pf.: 1307
telefon: 88/550-898, fax: 88/550-848, e-mail: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
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3.1 A R. 9. § (7) bekezdése alapján a közzétételnek legalább harminc nappal a
közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

4.0 Tájékoztatom, hogy a R. 8. § (2) bekezdésére figyelemmel a jelen végzéssel
elrendelt közmeghallgatáshoz kapcsolódó közlemény, továbbá a kérelem és
mellékletei  nyomtatott  példányának  közzétételéről  VE-09/KTF/01021-
03/2019. ügyiratszámon korábban intézkedtem. 

5.0 Jelen  végzés  ellen  önálló  jogorvoslatnak  helye  nincs.  A  végzés  elleni
jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés
ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

INDOKOLÁS

A  Veszprémi  Járási  Hivatalhoz  az  Ügyfél által  2019.  január  31-én  benyújtott
kérelem  és  Dokumentáció alapján a  VE-09Z/KTF/0080-01/2019.  ügyiratszámú
határozatban  előírt  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás  lefolytatása tárgyában
VE-09/KTF/01021/2019. ügyiratszámon környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

A  kérelem  mellékletekét  képező  Dokumentációt  az  Imagináció  Mérnökiroda Kft.
állította össze.

A  kérelmezett  tevékenység  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.
rendelet (továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 128. sora a) alpontjában [Egyéb,
az  1–127.  pontba  nem tartozó  építmény  vagy  építmény  együttes  beépített  vagy
beépítésre  szánt  területen  a)  3  ha  területfoglalástól]  nevesített,  s  mint  ilyen  a
megvalósításához előzetes vizsgálati  eljárás lefolytatása szükséges.  A Veszprémi
Járási Hivatalnál VE-09Z/00080-01/2019. ügyiratszámú határozattal  zárult  előzetes
vizsgálat  megállapította,  hogy  a  tervezett  tevékenység  megvalósításából  jelentős
környezeti  zajhatások  származhatnak,  ezért  környezeti  hatásvizsgálati  eljárás
lefolytatása  szükséges.  A  döntés  alapján  a  kérelemmel  érintett  tevékenység
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására kötelezett. 

Figyelemmel a R. 9. § (1) bekezdésére a rendelkező részben foglalt helyszíneken és
időpontokban  az  érintettek  kiértesítése  mellett  közmeghallgatás  megtartásáról
rendelkeztem.

A jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 112. §-a alapján adtam.

A  Veszprémi  Járási  Hivatal  hatáskörét  a  környezetvédelmi  és  természetvédelmi
hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.)
Korm. rendelet (továbbiakban:  Korm. rendelet) 9. §-a és  a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (1) bekezdése, illetékességét
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a Korm. rendelet  8/A.  § (1) bekezdése,  és az Ákr.  16.  §  (1)  bekezdés a)  pontja
állapítja meg.

Veszprém, 2019. február 13.

Benczik Zsolt

járási hivatalvezető

nevében és megbízásából

Bognár József s. k.

osztályvezető
Kapják:

1. Termelés-Logisztic-Centrum Kft., HK: 10863743-2-19
2. Litéri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző, KRID: 304113382
3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KRID 708215715
4. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, KRID 601411315
5. Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonfüredi Járási Hivatal, Népegészségügyi

Osztály,  KRID: 111423928
6. Irattár


