Veszprémi Járási Hivatala

HIRDETMÉNY
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalnál (továbbiakban:
Veszprémi Járási Hivatal) az INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zártkörően Mőködı
Társaság (továbbiakban: Ügyfél) a Várpalota, Fehérvári út 26., 4157/8., 4154/1., 4157/3.,
4157/4., és 4157/7. hrsz. alatti ingatlanokon folyó tevékenységekre vonatkozóan kiadott
egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára benyújtott kérelme és a mellékelt
dokumentáció alapján közigazgatási hatósági eljárás indult.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6)-(7) bekezdései értelmében a Veszprémi Járási
Hivatal vezetıjének hatáskörében eljárva az alábbi hirdetményt adom ki:
Az eljáró hatóság megnevezése:
Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatal
Székhelye: 8200 Veszprém, Mindszenty J. u. 3-5.
Ügyintézés helye: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Elérhetısége: Levélcím: 8200 Veszprém, József A. u. 36.
Telefon: 06-88-885-900, telefax: 06-88-550-848,
E-mail cím: veszprem.kornyezetvedelmifo@veszprem.gov.hu
Honlap cím: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/hirdetmenyek
Ügyfélfogadási idı: Hétfı, Szerda: 800 - 1600 Péntek: 800 - 1200
Kedd, Csütörtök: nincs ügyfélfogadás!
Az ügy tárgya: Az INOTAL Alumíniumfeldolgozó Zártkörően Mőködı Társaság
2582/2012. ügy- és 63408/2012. iktatószámú egységes környezethasználati
engedélyének teljeskörő környezetvédelmi felülvizsgálata.
Az ügy rövid ismertetése:
A tervezett tevékenység vélelmezett hatásterületének kiterjedése: A hatásterülettel
vélelmezett területe ~382 m sugarú kör által érintett ingatlanok.
A tevékenységnek nincs határon átterjedı környezeti hatása.

Az alábbiak szerint tájékoztatom a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról:
A kérelem és mellékleteinek nyomtatott példánya Várpalota Város Jegyzıjénél, valamint
elızetes egyeztetés alapján a Veszprémi Járási Hivatalnál tekinthetı meg, illetve érhetı el
elektronikus formában. A Veszprémi Járási Hivatal gondoskodott a dokumentáció és
mellékletei honlapján történı közzétételérıl.
Az érintett nyilvánosság a kérelem tartalmára vonatkozóan a közleményem megjelenését
követı 21 napon belül közvetlenül a Veszprémi Járási Hivatalnál, továbbá Várpalota Város
Jegyzıjénél írásbeli észrevételt tehet.
Az eljáró hatóság megnevezését és elérhetıségét a Hirdetmény 1. oldala tartalmazza.
A tájékoztatás módja:
A Ket. 15. § (1) bekezdése értelmében ügyfél az a természetes vagy jogi személy,
továbbá jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet, akinek jogát vagy jogos érdekét
az ügy érinti, akit hatósági ellenırzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági
nyilvántartás adatot tartalmaz.
A Ket. 15. § (3) bekezdés második fordulata alapján az (1) bekezdésben foglaltak
vizsgálata nélkül ügyfélnek minısül jogszabály rendelkezése esetén az abban
meghatározott hatásterületen lévı ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra
vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték.
A Ket. 15. § (5) bekezdése szerint, meghatározott ügyekben jogszabály ügyféli
jogosultságokat, illetve ügyféli jogállást biztosíthat azoknak a civil szervezeteknek,
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvetı jog védelmére vagy
valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul.
A Ket. 15. § (5a) bekezdése szerint, a hatósági eljárásban azokat a civil szervezeteket,
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvetı jog védelmére vagy
valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul, az eljárás során megilleti a
nyilatkozattételi jog. A nyilatkozat az eljáró hatóságot nem köti.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:
Kvt.) 98. § (1) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi érdekek képviseletére
létrehozott politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minısülı, a hatásterületen mőködı
egyesületeket (a továbbiakban: szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági
eljárásokban a mőködési területükön az ügyfél jogállása illeti meg.
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a Közigazgatási és
Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által mőködtetett adatbázisban szereplı
szervezeteket a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében
vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetésérıl, valamint az adatbázis alapján
történı értesítésrıl szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerint
eljárva jelen hirdetmény elektronikus úton történı megküldésével a értesítem.
A szervezet ügyféli jogállását alapszabályának és a nyilvántartásba vételérıl szóló
bírósági végzésének a Veszprémi Járási Hivatal részére történı benyújtásával igazolhatja.

A hatósággal történı kapcsolattartás lehetséges formáit a Ket. 28/A. § (1) bekezdése és a
28/D.§ szabályozza, eszerint a hatóság:
„A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló törvényben meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt:
írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minısülı elektronikus úton (a továbbiakban
együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevıkkel.
Törvény vagy kormányrendelet úgy rendelkezhet, hogy ha az eljárás jelentıs számú
ügyfelet érint, akkor – az eljárás megindításáról szóló értesítés, valamint az eljárás során a
személyesen az ügyfélnek szóló végzések kivételével – a hatóság az ügyféllel hirdetményi
úton tarthat kapcsolatot.
Az ügyfél kérelmére a hatóság az írásbeli
alkalmazásával közli az ügyféllel a döntését.

kapcsolattartás

egyéb

formájának

Jelentıs számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint ötven ügyfél érintett az eljárás
megindításakor. Törvény vagy kormányrendelet ennél több ügyfél érintettségéhez is
kötheti a hirdetményi kapcsolattartás elıírását.”
A Ket.-ben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel.
Tájékoztatom az ügyfeleket arról, hogy az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás
során nyilatkozatot tegyen.
Az ügyfél – Kovács Anita és dr. Tajti Viktória ügyintézıkkel történı egyeztetés szerinti
helyen és idıben – az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során
keletkezett iratba. Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet
vagy másolatot kérhet. A másolatot és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti.
A Veszprémi Járási Hivatal Hivatal által hozható döntések:
A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következı döntéseket
hozhatja:
a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes
környezethasználati engedélyt, vagy
b) az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén
meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.
A közlemény közzétételének idıpontja: 2017. április 21.

Veszprém, 2017. április 19.
Benczik Zsolt
járási hivatalvezetı
nevében és megbízásából
Bognár József
osztályvezetı

