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KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉS 

környezetvédelmi hatósági eljárás kérelme és engedélyezési dokumentáció elérhetőségéről 

Az ügy tárgya:  TDE ITS Kft. által Lakocsa mezőfejlesztés, HHE-Lakocsa főgyűjtő létesítése és 

üzemeltetése összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes 

környezethasználati engedélyezési eljárása 

 

 

Az ügy iktatószáma:   4587/2018., 198/2019. 

Az eljárás megindításának napja: 2018. december 1. 

Az ügyintézési határidő:  Az eljárás megindításának napjától számított 130 nap 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) 

bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, 

szünetelésének időtartama. 

 

Az ügyintéző neve és elérhetősége:   

Emesz Tibor e-mail: pecs.kornyezetvedelem@baranya.gov.hu 

 Telefonszám: 72/795-159 

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek nyomtatott példányába a Pécsi Járási Hivatal 

ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a tevékenység telepítési helye szerinti települések 

jegyzőinél betekinthetnek. A betekintés módjáról a Pécsi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőknél lehet 

részletes felvilágosítást kapni. 

Az iratokba való betekintésről és észrevételezés lehetőségéről: 

Az érintettek a környezetvédelmi engedély és az egységes környezethasználati engedély iránti 

kérelem nyomtatott példányaiba a Pécsi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztályának a hivatalos helyiségében (7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15.) ügyfélfogadási időben (H.: 

8.30 – 12.00, K.: -, Sz.: 8.30 -12.00 és 13.00-16.00, Cs.: -, P.: 8.30 – 12.00), illetve a tevékenység 

telepítési helye szerinti a Kétújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7975 Kétújfalu, Arany 

János utca 11.), a Dencsházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7915 Dencsháza, Petőfi utca 

50.) és a Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (7985 Nagydobsza, Fő utca 60.) 

betekinthetnek. A betekintés módjáról a Pécsi Járási Hivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes 

felvilágosítást kapni. 
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A Pécsi Járási Hivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette. Az elektronikus 

úton közzétett kérelem és mellékleteinek új elérési helye: 

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/36735/-

580590344495561972/publicLink/4587_2018_Kiegeszitett_Kerelem_dokumentacio.zip 

 

A Pécsi Járási Hivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy a környezeti hatástanulmány és 

az egységes környezethasználati engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a közlemény 

megjelenését követően az érintett jegyzőkhöz és a Pécsi Járási Hivatalhoz észrevételt lehet tenni.  

 

A közlemény kiegészítés közzétételéről: 

A Pécsi Járási Hivatal jelen közlemény kiegészítését 2019. január 8. napján a 7621 Pécs, Papnövelde 

utca 13-15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján 

(http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya) közzéteszi. A közzététel ideje legalább 30 nap. 

 

Egyidejűleg a Pécsi Járási Hivatal jelen közlemény kiegészítést a tevékenység telepítési helye szerinti 

település jegyzőjének és a feltételezhetően érintett települések jegyzőinek megküldi, akik haladéktalanul, 

de legkésőbb öt napon belül gondoskodnak a közlemény közterületen, és a helyben szokásos egyéb 

módon történő közhírré tételéről.  
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