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Tárgy: Az Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Hungary Kft. egri
telephely bővítésének előzetes vizsgálata
 
 
Tisztelt Hatóság,
 
Az Emerson Automation Fluid Control & Pneumatics Hungary Kft. egri telephelyén
pneumatikus komponenseket és rendszereket gyártanak. A piaci igények
szükségessé tették egy új gyártócsarnok kialakítását, illetve a logisztikai és irodai
területek bővítését. Erre tekintettel engedélyes a meglévő épület északi irányú

Küldő

Viselt név: NAGY TAMÁS

Születési név: NAGY TAMÁS

Anyja neve: MUNKÁCSI JULIANNA

Születési hely: SZOLNOK

Születési idő: 1979.01.16

Dátum: 2020.07.31

Hivatkozási szám:

Azonosító: EPAPIR-20200731-776

Témacsoport azonosító:
KORM_HIV_UGY

Témacsoport neve: Kormányhivatali
ügyek

Ügytípus azonosító: 334

Ügytípus neve: Környezet- és
természetvédelmi feladatok

NagyFan
Kiemelés

NagyFan
Kiemelés

NagyFan
Kiemelés



bővítése, ehhez kapcsolódóan a meglévő területével közel azonos nagyságú
épülettömb kialakítása, valamint a belső út- és közműhálózat, s a parkoló területek
bővítése mellett döntött. A bővítési területen a jelenlegi termékek nagyobb
kapacitásban történő gyártása tervezett.
A tervezett tevékenység vonatkozásában előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása
szükséges a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. melléklete 128. és 130. pontja
értelmében.
Engedélyes átutalta a vonatkozó eljárási illetéket. Az igazolás a dokumentció
mellékletébe került csatolásra.
A meghatalmazás szintén a dokumentáció mellékletében került csatolásra. A Heves
Megyei Vízmű Rt. nyilatkozata pótlólag kerül megküldésre Önök felé.
 
Kérjük, a csatolt dokumentum figyelembe vételével az előzetes vizsgálati eljárást
lefolytatni legyenek szívesek.
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A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum NAGY
TAMÁS ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2020.07.31. 08.18.31


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: NAGY TAMÁS
Születési hely: SZOLNOK
Születési dátum: 1979.01.16.
Anyja neve: MUNKÁCSI JULIANNA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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