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K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 

Főosztálya (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)  

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.  

elérhetősége: 

postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 

tel.: 76/795-870 

e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu, Honlap: http://bkmkh.hu/ 

 

értesíti az érintetteket, 

 

hogy Lévai Csilla egyéni vállalkozó (székhely: 2017 Pócsmegyer, Rózsa u. 17.; KÜJ: 100 320 778, 

adószám: 61431256-2-33, KSH szám: 61431256-0147-231-13) meghatalmazása alapján, Véber Zsolt egyéni 

vállalkozó (Aquadeus Környezetmérnöki Vállalkozás, székhely: 6400 Kiskunhalas, Izabella u. 17.) által, 

2022. november 24. napján előterjesztett – a 6050 Lajosmizse, külterület 0300/8 és 0300/26 helyrajzi szám 

alatti ingatlanokon tervezett, nagy létszámú állattartó telep bővítése (telephely KTJ:101 360 099, IPPC 

KTJ:102 671 013) tárgyú – kérelem alapján, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) 

Korm. rendelet) szerinti összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati 

engedélyezési eljárás keretében a környezetvédelmi hatóság  

 

2023. március 8. napján (szerda) 10:30 órától, 

 

a 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. szám alatti épület (Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal) 1. 

emeletén, a Díszteremben, mint hivatali helyiségben közmeghallgatást tart. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján, hivatkozva a 9. § rendelkezéseire, a 

környezetvédelmi hatóság közmeghallgatást tart, kivéve, ha a tevékenység katonai titokvédelem alá esik, 

vagy ha a kérelmet benyújtását követően elutasította. A közmeghallgatásra vonatkozó adatok közhírré 

tételének a Kr. 9. § (7) bekezdése alapján legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt kell 

megtörténnie. 

 

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (6) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatóság a 

közmeghallgatásra vonatkozó adatokat közhírré teszi, valamint azokat közhírré tétel érdekében megküldi az 

eljárásban részt vevő önkormányzatok jegyzőinek.  

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (8) 

bekezdése alapján, az észrevételeket a közmeghallgatás időpontjáig a környezetvédelmi hatósághoz vagy a 

közmeghallgatás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjéhez lehet benyújtani. 

 

http://bkmkh.hu/
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A kérelembe és a mellékleteibe a környezetvédelmi hatóságnál (honlapon megtalálható) és a tevékenység 

helye szerinti település (Lajosmizse) jegyzőjénél lehet betekinteni.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

A betekintés módjáról a környezetvédelmi hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése határozza meg. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetőségei: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-download/8a22845f7fcf95590184c8f9b05a0f6e/3637/-

6102560575574297564/07873-2022_Levai_Csilla_osszevont_eljaras.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2023. január 30.  

 

A fentiekre tekintettel kérjük szíves megértésüket. 
 

Kecskemét, időbélyegző szerint 

 

 Kovács Ernő 

főispán 

 nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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