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VÉG ZÉS

1.0 A  környezet  védelmének  általános  szabályairól szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  (a
továbbiakban: Kvt.) 91/C. § c) alpontjára figyelemmel, a környezeti hatásvizsgálati és az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.
rendelet  (a  továbbiakban:  R.)  9.  §  (1)  bekezdése  alapján  A Veszprém  Megyei
Kormányhivatal hatáskörében eljárva  a  Nemesszalóki Mezőgazdasági   Zrt. (székhely:
9533 Nemesszalók,  Rákóczi  u.  34.;  KSH: 11889238-0141-114-19; KÜJ: 100853370, a
továbbiakban: Ügyfél) megbízásából eljáró Balogh Bálint (7400 Kaposvár, József u. 86.,
a továbbiakban:  Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és a 2020. július-szeptember
hónapokban  készült  "KÖRNYEZETI  HATÁSVIZSGÁLAT  TEHENÉSZETI  TELEPI
BERUHÁZÁSOKHOZ” megnevezésű  környezeti  hatásvizsgálati  dokumentáció
dokumentáció alapján a Pápasalamon 013/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő tehenészeti telepen
(KTJ: 100853370) a 24278/2015. és 34431/2016. ügyszámú környezetvédelmi működési
engedély  alapján  folytatott  állattartási tevékenység kapacitásbővítése tárgyában
VE-09/KTF/008873/2020. ügyiratszámon indult és 2021. évben VE-09/KTF/000716/2021.
ügyiratszámon folytatódó közigazgatási hatósági eljárásban

közmeghallgatás tartását rendelem el.

2.0 A közmeghallgatás helye, időpontja:

8594 Pápasalamon,  Kossuth u. 70. cím  alatti  Nemesgörzsönyi  Közös
Önkormányzat Magyargencsi Kirendeltségén 

2021. március 2-án (kedd) 10 óra.

3.0 A  R.  9.  §  (6)  bekezdése  szerint  a  környezetvédelmi  hatóság  a  közmeghallgatásra
vonatkozó adatokat közhírré teszi, valamint azokat közhírré tétel érdekében megküldi az
eljárásban részt vevő önkormányzatok jegyzőinek. A jegyző a közhírré tételt követő öt
napon belül tájékoztatja a Veszprém Megyei Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról
és helyéről. 

3.1 A  R.  9.  §  (7)  bekezdése  alapján  a  közzétételnek  legalább  harminc  nappal  a
közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

4.0 Tájékoztatom, hogy a R. 8. § (2) bekezdésére figyelemmel a jelen végzéssel elrendelt
közmeghallgatáshoz kapcsolódó közlemény, továbbá a kérelem és mellékletei  digitális
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példányának  közzétételéről  VE-09/KTF/008774-3/2020.  ügyiratszámon  korábban
intézkedtem. 

5.0 Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A végzés elleni jogorvoslati jog a
határozat,  ennek  hiányában  az  eljárást  megszüntető  végzés  ellen  igénybe  vehető
jogorvoslat keretében gyakorolható.

I NDO KO LÁS

A Veszprém Megyei Kormányhivatalnál  a Meghatalmazott által  2020. szeptember  21. napján
érkezett kérelem  alapján  VE-09/KTF/08837/2020. ügyiratszámon  környezeti  hatásvizsgálati
eljárás indult.

A  kérelem  szerint  végezni  kívánt  tevékenység  a  környezeti  hatásvizsgálati  és  az  egységes
környezethasználati  engedélyezési  eljárásról szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (a
továbbiakban: R.) 3. számú mellékletének 19. és 130. pontjai  – valamint az R. 3. § (1) bekezdés
a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás köteles.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal által VE-09/KTF/07164-21/2020. előzetes vizsgálatot lezáró
határozatban  megállapításra  került  a  tervezett  tevékenység  megvalósítása  esetén  vízügyi  –
vízvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás feltételezhető, így a tevékenység folytatásához
környezetvédelmi engedély szükséges a R. 1. § (3) bekezdés d) pontja alapján.

Figyelemmel a R. 9. § (1) bekezdésére a rendelkező részben foglalt helyszínen és időpontban az
érintettek kiértesítése mellett közmeghallgatás megtartásáról rendelkeztem.

A jogorvoslatra vonatkozóan az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A  Kormányhivatal  környezetvédelmi  és  természetvédelmi  hatáskörét  a  környezetvédelmi  és
természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.
(III. 30.) Korm. rendelet (továbbikban: Korm. rendelet) 9. §-a, illetékességét a Korm. rendelet 8/
A. § (1) bekezdése, és az Ákr. 16. § (1) bekezdés b) pontja határozza meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás és a Kormányhivatal kormánymegbízottjának
a kiadmányozás rendjéről szóló 4/2020. (III.2.) utasítása alapján történt.

Veszprém, elektronikus bélyegző szerint

Takács Szabolcs
kormánymegbízott

nevében és megbízásából

Vitai Gertrúd
osztályvezetői feladatok ellátására

kijelölt kormánytisztviselő
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Kapják:

1. Nemesszalóki Mezőgazdasági Zrt. (HK: 11889238)

2. Agrenvir Kft. (Balogh Bálint ügyvezető – HK: 26172703)

3. Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője + Közlemény (hivatalai kapu: 500150125)

4. Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság KRID: 708215715

5. Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, (hivatali kapu: 601411315)
6. VEMKH Népegészségügyi Osztály, vemkh.nepegeszsegugy@veszprem.gov.hu

7. Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály, email: 
ve  szprem  .epitesugy@veszprem.gov.hu   

8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály, email: 
vemkh.foldhivatal@veszprem.gov.hu

9. Veszprém Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály, email: 
veszprem.agrar@veszprem.gov.hu

10. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Bányászati Osztály, email: 
vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu 

11. Irattár
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