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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (Ákr.) 89. § (1) (2) bekezdése, a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény ( Kvt.) 71. § (1) bekezdése b) 

pontja, (3) bekezdése, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (Khvr.) 10. § (3) bekezdése 

értelmében a döntéséről készült közleményt az alábbiak szerint közhírré teszi. 

 

Az eljáró hatóság megnevezése: Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály 

 

Az ügy száma: HE/KVO/00702/2020. 

 

Az ügy tárgya: Hort Nagyközség Önkormányzata által a Hort 026/8, 026/9, 026/10, 026/27 és 026/28 

hrsz-ú ingatlanokon tervezett ipari terület kialakítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 

 

Az ügyfél neve, székhelye: Hort Nagyközség Önkormányzata (3014 Hort, Szabadság tér 40.) 

 

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal  

fenti tárgyban lefolytatott eljárást HE/KVO/00702-18/2020. számú határozatával lezárta.  

 

A határozat rendelkező része:  

H A T Á R O Z A T 

I. Hort Nagyközség Önkormányzata (3014 Hort, Szabadság tér 40.) – továbbiakban Kérelmező – 

megbízásából a Pondus Kft (1111 Budapest, Bartók Béla út 30.) kérelmére indult, a Hort 026/8, 026/9, 

026/10, 026/27 és 026/28 hrsz-ú ingatlanokon tervezett ipari terület kialakítására vonatkozó előzetes 

vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott 

előzetes vizsgálati eljárást lezárom, 

és egyidejűleg 

megállapítom, 

hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, így 

az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak megvalósításához 

környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges. 

II. Tájékoztatom, hogy a tevékenység megkezdéséhez az alábbi véglegessé vált határozatok 

beszerzése szükséges: 

1. A telephelyen kialakításra kerülő bejelentés-köteles légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a 

levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) 
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Korm. rendelet) 22. § (1) bekezdése alapján levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet kell 

benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, melynek tartalmi követelményeit fenti rendelet 5. számú 

melléklete tartalmazza. A kérelem igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és 

természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 

(továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. számú melléklet 14. sorszáma alapján 

32 000,- Ft/forrás. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése átutalással történhet a Heves Megyei 

Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10035003-00299619-00000000 számlájára. Az 

átutalási megbízáson fel kell tüntetni a kérelem tárgyát. A kérelemmel egy időben a kialakításra 

kerülő bejelentés-köteles légszennyező forrásra vonatkozóan LAL alapbejelentést kell teljesíteni, 

elektronikus formában az OKIR rendszeren keresztül. 

2. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az 

építési tevékenység végzésére - az 1. mellékletben felsoroltak és az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) alapján egyszerű bejelentéshez kötött építési 

tevékenység kivételével - jogszabályban meghatározott építésügyi hatóságtól építési engedélyt kell 

kérni.  

3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (7) bekezdése és az utak építésének, 

forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V.10.) Korm. 

rendelet 3.§ alapján az építéshez, a forgalomba helyezéshez és a megszüntetéshez - a 4. §-ban 

foglalt kivételekkel - a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerinti útügyi közlekedési hatóság 

engedélye szükséges. 

4. A tervezett vízilétesítmények (pl. vízellátás-szennyvízelvezetés további létesítményei, csapadékvíz 

elvezetés) kiviteli munkálatait csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában lehet 

megkezdeni, amelyet a vízügyi hatóságtól kell megkérni. Az üzembe helyezés előtt az ipari 

területhez vízjogi engedély nélkül megépült víz- és szennyvízvezetékek fennmaradási engedélyét 

meg kell kérni a vízügyi hatóságtól. 

 

III. Az előzetes vizsgálati eljárásba szakhatóságként bevont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági 

Szolgálat (Miskolc) 35500/6058/2020. ált. (1925/2020.) számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi 

beruházáshoz vízügyi és vízvédelmi szempontok alapján az alábbi kikötésekkel hozzájárult: 

1. Az ipari terület épületeinek, építményeinek, valamint a vízellátás, szennyvízelvezetés, csapadékvíz 

elvezetés engedélyezési és kiviteli terveinek készítése során gondoskodni kell a tervek 

összhangjáról. Az ipari terület vízellátását, szennyvízelvezetését, csapadékvíz elvezetését a terület 

egészére összehangoltan, egységes koncepció szerint kell megtervezni és kialakítani.   

2. Az ipari terület vízellátását és szennyvízelvezetését a települési közműves rendszereken keresztül 

kell megoldani, tehát a tervezési terület valamennyi szennyvizét közcsatornába kell vezetni.  

3. A közüzemi szennyvízcsatornába vezetett szennyvizek minőségének – amennyiben a csatorna 

üzemeltetője eltérő határértéket nem állapít meg – ki kell elégítenie a vízszennyező anyagok 

kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. sz. mellékletében az „egyéb befogadóba történő közvetett 

bevezetés esetére” előírt vízminőségi küszöbértékeket. 
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4. Az engedélyezési tervekben pontosan meg kell határozni a létesítmények vízigényét, ill. a 

mértékadó szennyvízmennyiségeket, továbbá vizsgálni kell a vízellátás, szennyvízelvezetés 

kapcsolódó létesítményeinek alkalmasságát a tervezett fejlesztés igényeinek vízgazdálkodási és 

vízvédelmi szempontból is megfelelő kielégítésére.  

5. Az ipari terület kialakítása nem eredményezheti a Hort 026/20 helyrajzi számú időszakos vízfolyás, 

valamint a 3. sz. főút menti vízelvezető árkok megszüntetését. Az ipari terület kialakításához 

gondoskodni kell az időszakos vízfolyás, ill. a meglévő vízelvezető árkok fenntartási munkáinak 

elvégzéséről. 

6. Biztosítani kell a csapadékvizek károkozás mentes gyűjtését, elvezetését. A csapadékvíz elvezető 

létesítményeket úgy kell megépíteni, hogy a vízgyűjtőkről lefolyó vizek akadálytalanul 

belejuthassanak a csapadékvíz gyűjtő, elvezető rendszerbe. 

7. A terület rendezett csapadékvíz elvezetéséről folyamatosan gondoskodni kell. A terület 

csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy 

szállíthatnak magukkal. 

8. A vízelvezető létesítmények és a befogadók hidraulikai megfelelőségét biztosítani kell. 

9. A 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet 61. § (3) bek. szerint belterületen, beépített területen a 

csapadékvíz szikkasztása csak más műszaki megoldás hiányában, az azt alátámasztó 

talajmechanikai szakértői vélemény birtokában alkalmazható. Csapadékvíz szikkasztása esetén 

annak megvalósíthatóságát szikkasztási próbával, illetve talajmechanikai vizsgálattal igazolni kell.  

10. A szikkasztó, párologtató létesítmények esetén biztosítani kell, hogy azok alkalmasak legyenek az 

egy év alatt összegyülekező vizek egy éven belüli elszikkasztására, elpárologtatására és a 

mértékadó csapadékvíztömegek betározására is. 

11. A csapadékvizek befogadóba vezetéséhez mindenkor be kell tartani a befogadó kezelőjének 

előírásait. A befogadót egyidejűleg terhelő vízmennyiség alapján ellenőrizni kell a befogadó 

terhelhetőségét. A 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése értelmében: ha a 

vízimunka, illetve vízilétesítmény által a befogadóba vezetett víz veszélyezteti a befogadó 

vízelvezető képességét, akkor a többlet-vízhozam elvezetése feltételeinek megteremtéséről az 

abban érdekelt, jelen esetben tárgyi létesítmény építtetője köteles gondoskodni.  

12. A vízelvezetés vízjogi engedélyezése során igazolni kell, hogy a tervezett művekkel a vizek 

károkozás nélkül eljutnak a végleges befogadóba, amennyiben ehhez új vízilétesítmény és/vagy 

meglévő átalakítása szükséges, annak megvalósításáról engedélyesnek kell gondoskodnia.  

13. A szennyeződhető csapadékvizek vízminőségi határértékei a befogadó terhelhetőségének 

vizsgálatát követően, a kiadásra kerülő vízjogi engedélyben kerülnek meghatározásra. 

14. A tevékenység nem eredményezhet sem a földtani közegben, sem a felszín alatti vízben a földtani 

közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a 

szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben 

meghatározott „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot. 

15. A kivitelezés és az üzemeltetés során egyaránt ki kell zárni szennyezőanyagok környezeti elembe 

kerülésének lehetőségét. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy szennyeződés ne juthasson 

felszíni vagy felszín alatti vízbe, ill. felszín alatti vízadó rétegbe. Ez vonatkozik a kiváltott 

közművezetékek vízzárósági és nyomáspróbájára is! 
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16. A kivitelezéshez és az üzemeltetéshez csak kifogástalan állapotú munkagépek, berendezések, 

eszközök használhatók, alkalmazhatók, amelyek a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződését 

nem okozhatják, nem eredményezhetik. 

17. A járművek, egyéb gépek, eszközök tisztítását, mosását csak erre a célra kialakított és a szükséges 

hatósági engedéllyel rendelkező helyen lehet végezni, úgy, hogy a felszíni és felszín alatti vizekbe 

szennyezőanyag ne kerüljön. 

18. Az építési, felvonulási területen a szállító járművek üzemanyag töltése nem végezhető. 

19. Az üzemanyag esetleges talajra kerülésének megelőzése érdekében a munkagépek üzemanyaggal 

történő feltöltéséhez megfelelő méretű kármentő tálcát kell alkalmazni.  

20. Amennyiben a tevékenység során bármilyen, felszíni vagy felszín alatti vizet és/vagy földtani 

közeget veszélyeztető esemény történik, vagy válik ismertté, arról a vízvédelmi hatóságot és az 

Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóságot haladéktalanul értesíteni kell, még abban az esetben 

is, ha a hatások előreláthatóan az ingatlanhatáron belül maradnak. Az értesítéssel egyidőben 

engedélyesnek haladéktalanul intézkednie kell a szennyezés megelőzésére, valamint már 

bekövetkezett szennyezés esetén meg kell kezdenie az esetleges szennyezés lokalizálását, 

kárelhárítást. 

21. Felhagyás esetén a további feladatok (szükségességének) meghatározása érdekében környezeti 

állapotfelmérést kell végezni, amely során vizsgálni kell a felszín alatti vizek és a földtani közeg 

állapotát. 

22. Jelen eljárást lezáró határozatnak az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően a rendelkező 

részben tartalmaznia kell szakhatósági állásfoglalásom rendelkező részét, továbbá indokolásában 

szakhatósági állásfoglalásom indokolását. 

Felhívom a figyelmet, hogy az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény 28. § (1) bekezdése szerint: „A helyi építési szabályzatban a területre előírt 

kiszolgáló utakat és a közműveket az újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt 

területeken legkésőbb az általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E 

kötelezettség teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a települési – a 

fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, illetve a fővárosi kerületi – 

önkormányzat feladata.” 

 

IV. Fentieknek megfelelően az alábbi paraméterekkel rendelkező beruházás környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatása nélkül megkezdhető, annak megvalósításához környezetvédelmi engedély beszerzését nem 

írom elő. 

 

V. A tervezett beruházás főbb jellemzői az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján: 

Közvetlen hatásterület vélelmezett határa (telepítés helye szerint érintett település): Hort 

Beruházással érintett ingatlanok helyrajzi számai: Hort 026/8, 026/9, 026/10, 026/27 és 026/28 hrsz. 

A tervezett beruházást az Önkormányzat az „Iparterület kialakítása Horton” című,  

TOP-1.1.1-16- HE1-2017-00003 azonosító számú projekt keretében, zöldmezős beruházásként tervezi 

megvalósítani. 

Hort Nagyközség Önkormányzata az új ipari terület kialakítását a település Ny-i részén, a 3-as számú 

főút északi oldalán elterülő külterületi ingatlanokon tervezi. 
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A 3-as számú főútról az ipari terület két behajtón keresztül történő elérése tervezett. A tervezési terület 

Ny-i és K-i határainál kiépítésre kerülő behajtó utakon ÉNy-felé haladva érhetőek majd el a közel Ny-K-

i tengelyű kiszolgáló utak, amelyek az egyes telephelyek megközelíthetőségét szolgálják. Első 

lépésben két kiszolgáló út kiépítése tervezett: a 3-as számú főúthoz közelebbi út az első lépésben 

megépülő telephelyek elérését szolgálja, míg az ipari terület É-i oldalán kiépülő út az ipari területre a 

későbbiekben betelepülő vállalkozások telephelyeinek elérését biztosítja. Az ipari területhez a 

közműcsatlakozások kiépítését tervezik. 

Ütemezés: 

Az I. megvalósulási ütemben a 3-as főútról leágazó behajtók, valamint a Ny-i és a K-i feltáró út, a 3-as 

főúthoz közelebbi Ny-K-i irányú kiszolgáló út, valamint az ipari terület K-i sarkában az 1-es számú 

csarnoképület valósul meg, az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló építményekkel és a telephelyi belső 

úthálózattal. 

A II. megvalósulási ütemben tervezik kiépíteni az ipari terület teljes belső úthálózatát és 

közműellátását. 

A III. megvalósulási ütemben az 1-es számú csarnoképülettel szemben (attól É-ra) tervezik kiépíteni a 

2-es számú csarnokot, a kiszolgáló építményekkel és a telephelyi belső úthálózattal. 

A IV. megvalósulási ütemben az ipari terület Ny-i oldalán újabb csarnoképületet alakítanak ki. 

Az V. és a további ütemek a vállalkozások betelepülésétől függően alakulnak. A tervek szerint a 

csarnoképületek alkalmasak lesznek arra, hogy akár logisztikai központként, akár raktárbázisként 

üzemeljenek, de azokba akár más ipari-gazdasági tevékenység is települhet, akár a csarnokok 

megosztásával. 

 

VI. A határozat egyéb engedélyek beszerzési kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

VII. A határozatot egyidejűleg megküldöm az eljárásban részt vett telepítés helye szerinti önkormányzati 

hivatal jegyzőjének azzal, hogy a megküldéstől számított 10 napon belül gondoskodjon a határozat teljes 

szövegének közterületen, és helyben szokásos egyéb módon való közzétételéről. A közzétételről a 

Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztályát (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a közzétételt követő 5 napon belül tájékoztatni 

kell. 

 

VIII. Jelen eljárás 250 000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj-köteles, mely az eljárás során megfizetésre került. 

 

IX. A határozat a közléssel válik véglegessé, ellene a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita 

eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet elektronikus 

úton a Környezetvédelmi Hatóságnál, a felülvizsgálni kért döntés közlésétől számított harminc napon 

belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § 

alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az 

űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a 

közigazgatási határozatot hozó szervnél. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról 

szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza. A közigazgatási cselekmény 

hatályosulására a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály 

elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól. 
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Az Indokolás kivonata: 

Kérelmező meghatalmazottja a Hort 026/8, 026/9, 026/10, 026/27 és 026/28 hrsz-ú ingatlanokon ipari 

terület kialakítására vonatkozóan 2020. június 25. napján előzetes vizsgálati eljárást kezdeményezett. 

Kérelmére, a megküldött dokumentáció és mellékletei alapján 2020. június 30. napján hatósági eljárás 

indult a Környezetvédelmi Hatóság előtt. 

A tervezett ipari terület által érintett ingatlanok összes területe: 11,151 ha 

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 120. pontja 

[Ipari, raktározási célú építmények elhelyezésére szolgáló terület kialakítása (műszaki infrastruktúrával 

való ellátása) más célra használt területen a) 3 ha-tól] hatálya alá tartozik, ezért a környezetvédelmi 

hatóság előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles. 

Az eljárás során megállapításra került, hogy a kérelmet teljes eljárásban kell elbírálni és az eljárás 

megindításától számított 8 napon belül az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (7) bekezdése szerinti döntés meghozatalára nincs lehetőség 

tekintve, hogy a tényállás tisztázása szükséges. Erre való tekintettel az Ákr. 41.§ (2) bekezdése 

értelmében, HE/KVO/00702-2/2020. számon függő hatályú végzést adtam ki. 

Az eljárás megindítását követően a Khvr. 3. § (4) bekezdése alapján a kérelmet, az előzetes vizsgálati 

dokumentációt és a közleményt megküldtem a tevékenység telepítési helye szerinti település 

jegyzőjének közhírré tételre. 

A Khvr. 3. § (3) bekezdése figyelembevételével közleményt helyeztem el a környezetvédelmi hatóság 

ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében, valamint honlapján, továbbá a 

www.magyarorszag.hu – hirdetmények internetes oldalon. 

Az eljárás során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 

szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 71/2015. (III. 30.) Korm. 

rendelet) 28. § (1) bekezdése alapján vizsgáltam az 5. melléklet I. táblázat 3, 4, 5 és 7. pontjaiban 

ismertetett szakkérdések, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró 

szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2. és 3. pontjában 

meghatározott szakkérdések tekintetében megkértem az érintett szakhatóság állásfoglalását. 

A tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati 

szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel, való összhangjának megállapítása és 

véleményének beszerzése érdekében a Khvr. 1. § (6b) és (6c) bekezdése alapján megkerestem a 

tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjét. 

A tervezett beruházással kapcsolatban a nyilvánosság részéről észrevétel sem a tevékenység telepítési 

helye szerinti település jegyzőjéhez sem a Környezetvédelmi Hatósághoz nem érkezett. 

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem. 

Az előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatakor megállapítottam, hogy a tervezett létesítmény 

környezeti hatásai véleményezhetők, és nem hagytak nyitva olyan kérdést, illetve a tervezett 

munkálatokból származtatható várható környezeti igénybevételek hatása nem jelent olyan szintű 

környezeti kockázatot, amely környezeti hatásvizsgálat lefolytatását tenné szükségessé. 

 

http://www.magyarorszag.hu/
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Fentiek, valamint az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján, a szakhatósági állásfoglalás 

figyelembevételével a Hort 026/8, 026/9, 026/10, 026/27 és 026/28 hrsz-ú ingatlanokon ipari terület 

kialakítására vonatkozóan további hatásvizsgálat lefolytatását nem tartom szükségesnek, egyben 

megállapítom, hogy a beruházás környezetvédelmi engedély nélkül kivitelezhető. 

A tevékenység megkezdését megelőzően a Környezetvédelmi Hatóságtól levegőtisztaság-védelmi 

engedély beszerzése szükséges, melyre a rendelkező rész II. a) pontjában hívtam fel a figyelmet. 

A határozatot a Kvt. 67. §, 71. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a Khvr. 5. § (2) bekezdés a), ac) pontjai 

alapján, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A § (1) bekezdés, 9. § (2) bekezdés és a 13. § (2) 

bekezdésben biztosított hatáskörömben és illetékességemben eljárva az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) 

bekezdésének rendelkezései szerint hoztam meg. 

Az eljárási költséget a Kérelmező viseli. Hatóságomnak fizetési kötelezettsége nem keletkezett, tekintve, 

hogy az ügyintézési határidőt megtartotta. A függő hatályú döntéshez joghatások nem kapcsolódnak. 

Az Ákr. 124.- 129.§ -ai alapján, az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, 

a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1.§ 

(1) bek. 2. pontja szerint az eljárás költséget (az igazgatási szolgáltatási díj összegét) a 14/2015. (III. 31.) 

FM rendelet 5. § (3) és (6) bekezdései, 1. mellékletének 35. pontja figyelembevételével állapítottam meg, 

megfizetésének módjáról a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 9. § d) pontja rendelkezik. 

A határozat jegyző részére történő megküldéséről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkeztem.  

A környezetvédelmi hatóság a határozatot a Kvt. 71.§ (3) bekezdése valamint az Ákr. 89.§-a alapján 

közhírré teszi. 

A döntés az Ákr. 82.§ (1) bekezdése alapján a közléssel válik véglegessé. 

A határozat elleni jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, 114.§-a alapján adtam tájékoztatást. 

A keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 39.§-a alapján adtam meg. Az elektronikus 

ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9.§ -a állapítja meg. Az azonnali jogvédelemről a Kp. 50-

55.§.a rendelkezik. A bíróság hatáskörét és illetékességét a Kp. 7.§ (1) bekezdés a) pontja, 

12.§ (1) bekezdése, 13.§ (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. 

évi CLXI. törvény 21.§ (4) bekezdése, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi 

területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető.  

A közzététel napja: 2020. augusztus 13. 

A közlemény közhírré tételével egyidejűleg a környezetvédelmi hatóság a határozatot megküldi az 

eljárásban részt vett önkormányzatok jegyzőjének, aki a környezetvédelmi hatóság által megjelölt 

időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről.  

 

Kelt Egerben, az elektronikus aláírás szerint. 

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 Kelemen Zoltán 

 főosztályvezető 
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