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Ugyiratszdm: NO/KVO/1 4 59-312021 .

Ugyint6z5: Simon lstvdn KrisztiSn

Telel'on: 06 32 795-188

E-mail: simon. istvan@nograd. gov. hu

Az 0gy iktat6 sz6ma:

Az ri glrint6z6si hatdrid6 :

1,

T6rgy: K6zlem6ny a MEH ZrL. 3100 Salg6 Jeo'/1h

FUlemule u. 11. sz. alatti telephely6re vonatkoz6

elo:letes vizsg6lati elj616s megindit6s6rol

K62LEMENY

kdrnyezetv5delmi hat6sdgi elj6rds megindit6sA16l

Az tiEy t6rgya: a fVlEtt Hullad6kgazddlkod6si 6s Kcirnyezetipari Zrt. (szekhely: 9028 Gy6r,

Feh6rv6ri Ut 80.) k6relm6re indltott, a 3100 Salg6tarj6n, FulemUle u. 11. sz. alatti telephely6re

vonatkoz6 el6zetes vizsgalati elj6rds a kornyezeti hatasvizsgdtati6s az egys$ges k\rnyezethaszn6lati
enged1lyezesi elj1rdsrol szolo 31412005. (Xll. 25.) Kornr. rendelet alapj6n.

NO/KVO/1459t2021.

2021. rndjus 13.

45 nap (2021. jlnius 25.)

Az 4ltalanos k1zigazgatdsi rendtarlasrol szolo 2016. evi CL. tdrv6ny 50. S (5) bekezd6s6ben foglaltak

azlgyintezesi hatdrid6be nem szdmltanak be.

Az i.igyint6z6 neve 6s el6rhet6s69e: Simon lstvdn KrisztiSn

Tel: 06 32795-188

E-mail: simon. istvan@nograd.gov. hu

Cim: 3'100 Salg6tarjdn, M0zeum t6r 1.,600. iroda

Az iigy tdrgy6nak rcivid ismertet6se:

,,Az elrizetes vizsg6lat tdrgydt a jelenleg is 6rvdnyes huttadekkezelesi engedely birtok,ban mik6d6
hulladetkgyAjto-, es elSkezel6 telephely nem vesz6lyes f6mhuttad6kokra vonatkoz6 hasznositilsi

tevekenyseg v6gzdse Qs a tev6kenys6g felhagydsa kepezik, az el6re nem val6szinAsithetd esemenvek

( b a I e sette k, h av 6 ri a k) v iz sg a I at av a I e g y dtt.

Az el6z-etes vizsgAlat belia a hasznositdsi tev6kenys6g kornyezeti hat*sainak becs/dse, vizsg1tata, a

kdros hat1sok lehetds6g szerinti minimumra csokkent1sere irdnyulo javaslatok megfogalmaz|sa,

valamint a kdrnyezetvedelmi szempontbol esef/egesen kizdro okok fetderitese."

r Salg6tarjdn Megyei Jogrj Viiros kdzigazgatdsi terulete.

Kornyezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Hullad6kgazd 6lkod6si F6osztily
Krirnyezetv6delmi 6s Term6szetv6delmi Osztdly

3100 Salgdtarjdn, Mizeum t6r 1.
Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32795 170

E-mail: zoldhatosag@nograd.gov.hu; Web: www.nmkh.hu



A N6gr6d Megyei Korm6nyhivatal Kornyezetv6delmi, Term6szetv6clelmi 6s

Hullad6kgazdilkod6si FSoszt6ly Kdrnyezetv6clelmi 6s Term6szetv6delmi Oszt6lya

(tov6bbiakban: Kormdnyhivatal) tdjekoztatja, hogy az eljdriist lezAro hatArozatAban meg6llapitja, hogy

a tervezett tevekenyseg megvalositdsAbol sz1rmazhatnak-ejelerrtos kornyezeti hatdsok, valamint:

o jelentos k6rnyezeti hatdsok feltetelez6se eset6n megallapitja a k6rnyezeti hatdrstanulm6ny

tartalmi kovetelmenyeit;

o ha nem feltetelezheto jelentds kornyezeti hat6s, meg5lla;:itja, hogy a tev6kenys6g mely egy6b

engedelyek birtokdban kezdhet6 meg, 6s azokhoz meghat6rozhat elore ldthat6, figyelembe

veendo szempontokat, illetve felteteleket;

o ha az elozeles vizsgalat so16n a tevekenyser; kornyezetv6delmi engedelyez6sd:t kizAr6 ok

merult fel, ennek a tenyet rdgzlti es meg6llapitia, hogy arz adott tevekenyseg kerelem szerinti

megvalositdsdra engedely nem adhato.

A Korm6nyhivatal felhivja az Ugyben erintettek figyelm6t, hogy a kozlemeny megjelenriset koveto

harminc napon belUl k6zvetlenUl a Korm6nvhivatalhoz a k6relern tartalmdra vonatkoz6an 6szrev6telt

lehet tenni.

A Kormdnyhivatal a kdzlem6nyt a hivataliiban, a honlapjdn (https://nmkh.hu/nmkh39/), keresztUl,

illetve Salg6tarjdn Megyei Jogri V6ros 6nkorm6nyzatAnak JegyzSje helyben szokdsos modon

k6zz61;.eszi.

Az elektronikus rjton kozzetett k6relem es mell6kleteinek eleresi helye:

https ://nmkh.h u/nm kh39/nmkh-foosztalyok/kornyezetvedelmi-termeszetvedelm i-

L

hirdetmenyei/742-meh-zrt-elozetes-vizs galati-eljarasa

Az erintettek a dokument6cioba, illetve az Ugy egyeb irataiba a Kormdnyhivatal Vl. emeleti 600. szdmf

irodAjdban (3'100 Salgotarjzin, M0zeum ter 1.) Ugyfelfogad:isi id6kren betekinthetnek.

A Konm6nyhivatal felhivja az 6rintettek figyelm6t, hogy a GOV|Dlg jArvlny terjed6s6nek

megakad6lyoz5sa 6rdek6ben minden korm6nyhivatali i.igyf6lszolg6laton kiz6r6lag id5ponttal

ren d ell kezri ri gyfe lek fo g a dAs a b iztos itott.

SalgotarjAn, 2021, mdjus 17 .

Tisztelettel:

Dr. Szab6 S6ndor :f,." ' ;.'

i ' 'iikormdnymegbizott i,t .i. i/\ ..
nev6ben 6s megbiz6s6b6l: !'., i\:)i'

Konryezetv6delmi, Term6szetv6delmi 6s Flullad6kgazd6lkoddsi F6oszt5ly
Kdrnyezetvedelmi 6s Term6szetvedelmi Oszt6ly

3'100 Salg6tarj6n, Muzeum t6r 1 .

Telefon: 06 32 795 1 88 Fax: 06 32795 170
E-marl: zoldhatosag@nograd.oov.hu; Web: www.nrnkh.hu
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