
kornyezetv6delmi hat6s6gi eljdrAs meginditiisd16l

Az Uqvt6rsva: A Magyar Telekom Nyrt. (1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; a tovdbbiakban: K6relmez6)
6ltal a 3109 Salg6tarj6n, 12190. hrsz. alatti ingatlanon l6tesiteni kiv6nt tdvkozlesi ad6toronyra
(bdzis6llom6s) vonatkoz6 el6zetes vizsg6lati elj6rds a kornyezeti hatdsvizsgdtati 6s az egys6ges
k6rnyezethaszndlati enged6lyez1si eljdr1srol sz6lo 31412005. (Xll. 25.) Korm. rendelet alapj6n.

Az iisv iktat6 sz6ma:

Az eli6r6 hat6sis:

Az eli6rds meqindlt6sdnak napia:

Az tiqvint6z6si hat6rid5:

NO-os/KVO 1388-1 t2017 .

N69r6d Megyei Kormdnyhivatal

Salg6tarj6ni JdrSsi Hivatal

Kornyezetvedelm i 6s Term6szetv6del m i Foosztdly

3100 Salg6tarj6n, M0zeum t6r 1.

zold hatosaq@noqrad.qov. hu

2017. mfircius 2.

30 nap

A kozigazgatdsi hatosdgi eljdrds 6s szolgdltat6s illtatdnos szab1lyairot sz6l6
2004. evi CXL. torveny 33 S (3) bekezdes6ben foglaltak azugyint6zesi hat6rid6be nem szdmitanak be.

Az fiqvint6z5 neve 6s el6rhet6s6qe: Kovdcs Bence

Tel.: 06 32795-1BB

E-mail : kovacs. bence@noqrad.qov.hu

Cim: 3100 Salg6tarjdn, M0zeum t6r 1., 600. iroda

Az iiqv t5rqv6nak rdvid ismertet6se:

A K6relmezo a Salg6tarjAn, 12190 hrsz. alatti ingatlanon 30 m6ter magas mobiltelefon bdzis6llomSs
l6teslt6s6t tervezi, hogy a t6rs6gben a t6rero lefedettseg optim6liss6 valjon.

A tervezett tev6kenvs 6q kdzvetlen hatdsteri.i let6n ek v6lel m ezett h atdrai :

Sa I g6tarjd n tele p u | 6s kozigazgatAs i teru lete n bel u l.

Kornyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi F6oszt6ly, Kornyezetv6delmi Osztdly l.
3100 Salg6tarjdn, Mrjzeum t6r 1.

Telefon:06 32 795-188 Fax:06 32795-170
E-mail: zoldhatosaq@noqrad.qov.hu Web: htto://www.nmkh.hu



A N6gr5d Megyei Korm6nyhivatal Salg6tarj6ni JSrdsi Hivatala (a tov6bbiakban: J6r6si Hivatal)

t6j6koztat1a, hogy az eljdr6st lezAro hatArozatlban megiillapitja, hogy a tervezett tev6kenys6g

megval6sit6s6b6l sz6rmazhatnak-e jelent6s kOrnyezeti hat6sok, valamint:
jelent6s kornyezeti hatdsok feltetelez6se eset6n meg6llapitja a kornyezeti hat5stanulm6ny tartalmi

kovetelm6nyeit;

ha nem felt6telezheto jelent6s kornyezeti hat6s, meg6llapitja, hogy a tev6kenyseg mely egy6b

engedelyek birtok6ban kezdhet6 meg, 6s azokhoz meghat6rozhat el6re l6that6, figyelembe veend6

szempontokat, illetve felteteleket;

ha az el6zetes vizsg6lat sordn a tev6kenys6g kOrnyezetvedelmi enged6lyez6set kiz6r6 ok merUlt

fel, ennek a t6nyet rogziti 6s megSllapitja, hogy az adott tev6kenys6g k6relem szerinti

megval6sitdsSra enged6ly nem adhat6.

A Jdrdsi Hivatal felhlvia az uqvben 6rintettek fiqvelm6t. hogy a telepltes hely6vel kapcsolatos kizAro

okokra, a kornyezeti hat6svizsgdlat sztlksegess6g6re, illetve a kornyezeti hatdstanulm6ny tartalmdra

vonatkoz6an a

K0rnvezetvedelmi 6s Term6szetv6delmi Fooszt6lv6hoz 6szrev6telt lehet tenni.

A Jdr6si Hivatal a kozlem6nyt a hivataliiban, valamint a honlapjSn

(http://nmkh.hu/nmkh27/index.php/stkorny) 6s a kdzponti rendszeren (www.maqvarorszaq.hu) kereszttil,

illetve Salg6tarjdn MegyeiJog0 Vdros OnkormlnyzatJegyzoje helyben szokdsos m6don kozzlteszi.

Az elektronikus 0ton kozz6tett k6relem 6s mell6kleteinek el6resi helve:

adotoronv-letesitese

Az 6rintettek a dokumentdci6ba, illetve az igy egy6b irataiba a J6rdsi Hivatal Kormdnyablak Oszt6lySnak
Front Office lrod5jAban (3100 Salg6tarjSn, Mtzeum ter 1.) Ugyfelfogad6si id6ben betekinthetnek.

Salgotarj6n, 2017. mArcius 10.

Dr. Hand6 Beatrix
JdrSsi hivatalvezet6

nev6ben 6s megbizds6b,6l:;.,

).-. lL--- B.i/*
dr. Kaszds Be6ta
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