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KÖZLEMÉNY 

 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a 314/2005. (XII. 25.) 

Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárás keretében történő 

közmeghallgatásról 

 

Ügy száma:  HE/KVO/00166/2021. (HE/KVO/01510/2020.) 

Ügy tárgya: „Szihalom II.-kavics” védnevű bányatelek tervezett módosítására vonatkozó környezeti 

hatásvizsgálati eljárás  

Engedélyes: Füzesabonyi Kavicsértékesítő Kft. (3390 Füzesabony, Ipartelep út 16.) 

A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi 

Osztálya (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes 

belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő egyes 

intézkedésekről szóló 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet] 

9. § (1) bek. alapján közmeghallgatást tart az érintettek személyes megjelenése nélkül.  

 

A Környezetvédelmi Hatóság a 570/2020. (XII.9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és Khvr. 9. § (6) 

bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot. A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt közzéteszi a 

www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos helyiségében lévő 

hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény közzétételével 

egyidejűleg a tevékenység telepítési helye szerinti település és a tevékenységgel feltételezhetően érintett 

település jegyzőjének a közleményt. A jegyző gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos 

módon történő közhírré tételéről. 

 

A dokumentáció és mellékletei a Környezetvédelmi Hatóság honlapján változatlanul elérhetők. 

A Mendikás Kft. által, a közmeghallgatásra készített összefoglaló anyag HE/KVO/01510/2020. számon 

megtekinthető a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-

hatosagi-es-igazgatasi-feladatok internetes oldalon. 

 

Kérdéseket, észrevételeket a Khvr. 9. § (8) bek. értelmében Környezetvédelmi Hatósághoz, vagy az 

illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez (Szihalmi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez) írásban 

lehet benyújtani, a közzétételt követő 8 napon belül. 

 

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben észrevételt kíván tenni, abban szerepeltesse nevét és jelölje meg 

milyen minőségben (mely település lakosaként, szervezet képviselőjeként) teszi fel kérdését. Kizárólag az 

eljárás tárgyát képező üggyel összefüggésben lehet kérdéseket, észrevételek tenni. Szükség esetén az 

érintett hatóságok, szakhatóságok, illetve az Ügyfél is bevonásra kerül. 

 

A közmeghallgatás nyilvánosságának biztosítása a kérdések, észrevételek és a válaszok honlapon történő 

közzétételével valósul meg.  
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A közlemény közzétételének időpontja: 2021. január 15. 

 

Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint. 

 

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

 

 dr. Kovács Melinda 

 osztályvezető 
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