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KÖZLEMÉNY
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi
és Vízügyi Felügyelőséghez beérkezett előzetes vizsgálatról
[314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet]

Ügy száma, tárgya: 6215/2012., EWR-Hungary Kft., Tiszapüspöki 0136/9 hrsz. alatt tervezett
elektronikai hulladékkezelő üzem előzetes vizsgálata
Tervezett létesítmény, tevékenység: Tiszapüspöki 0136/9 hrsz. alatt elektronikai hulladékkezelő üzemet kívánnak létesíteni.
Vélelmezett közvetlen hatásterület vélelmezett határai az érintett települések megnevezésével:
Tiszapüspöki
Ügyfél neve és székhelye: EWR-Hungary Kft. (1137 Budapest, Szent István krt. 2. fszt. 4.)
Közlemény közzétételének időtartama: 2012. augusztus 28-től - 2012. szeptember 18-ig
Az érintettek a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba betekinthetnek a Közép-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél [továbbiakban: Felügyelőség], az ügyben eljáró ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, valamint az érintett település
jegyzőjénél:
1. A Felügyelőség a kérelembe és az előzetes vizsgálati dokumentációba, a tárgyalásról
készült jegyzőkönyvbe, az írásban megkapott szakhatósági állásfoglalásokba és az általa
kért szakértői véleményekbe való betekintést – a benyújtásukat, rendelkezésre állásukat
követő, illetve a tárgyalást követő nyolc napon belül – lehetővé teszi.
Az ügyben eljáró ügyintéző: dr. Csörögi Viktória (Szolnok, Ságvári krt. 4., 10.24. iroda;
tel.:56/523-401)
2. Érintett település jegyzőjénél, (Tiszapüspöki Község Jegyzője: 5211 Tiszapüspöki, Fő út
93.) az ott megjelölt módon és időben.
A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére,
tartalmára vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a
Felügyelőséghez észrevételt lehet tenni.
Az ügyben a Felügyelőség döntése az alábbiakra vonatkozhatnak:
− felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan,
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−

a tevékenységből származhatnak-e jelentős környezeti hatások, ettől függően a tevékenység környezeti hatásvizsgálat köteles-e vagy nem,

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 29. § (5) bekezdése alapján az eljárásról – fentieken túl – az alábbi tájékoztatást
adom:
1./ az ügy jellege: kérelemre indított eljárás
2./ az eljárás megindításának napja: 2012. augusztus 14.
3./ az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő: 45 nap
A Ket. 33. § (3) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be:
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama,
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő beszerzéséhez szükséges idő,
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló
felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő,
d) a szakhatóság eljárásának időtartama,
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama,
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama,
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más
elháríthatatlan esemény időtartama,
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő,
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama,
k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig
terjedő időtartam, valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a
kézbesítési ügygondnok útján történő közlés időtartama.
Az ügyfél az eljárás során nyilatkozatot tehet, vagy a nyilatkozattételt megtagadhatja.
Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba
személyesen, illetve képviselője útján. Nem lehet betekinteni:
− a döntés tervezetébe,
− az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire
vonatkozóan a hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelését
rendelte el,
− felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minősített adatot tartalmazó iratba,
− az egyéb védett adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja, vagy ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult személyt törvényben biztosított jogai gyakorlásában.

