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K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (a 

továbbiakban: BKMKH, 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 a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 6000 Kecskemét, Kisfái 248 (0737/12 hrsz.), KÜJ: 100 279 742, KTJ: 100 511 517, hivatalos 

elektronikus elérhetősége: 12564392#cegkapu, rövidített elnevezése: DTKH Nonprofit Kft.) által 

előterjesztett – a Kecskemét, 0737/13, 0737/14 hrsz. (Súlyponti EOV koordináták: EOVX = 172 288 m, EOV 

Y = 704 920 m, Terület nagyság: 12,5 ha) alatti ingatlanon tervezett hulladéklerakó, valamint csurgalékvíz 

tározó létesítése tárgyú – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési 

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti kérelem alapján indult összevont környezeti 

hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása során, a 

BK/KTF/00746-23/2021. számú közlemény közzétételétől jelen közlemény közzézételéig megküldött 

iratokat (hatóságunk megkeresésére megküldött szakhatósági állásfoglalásokat, szakkérdés vizsgálatára 

vonatkozó nyilatkozatokat, hiánypótlásként, kiegészítésként megküldött iratokat, valamint egyéb 

nyilatkozatokat, tájékoztatásokat, észrevételeket) és a személyes megjelenés nélkül 2021. március 3. 

napján tartott közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvet az alábbi internetes elérhetőségen tekinthetik 

meg: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1775/-7810302110022705889/publicLink/00746-27-

2021.zip 

 

A BK/KTF/00746-23/2021. számú közlemény közzétételéig megküldött iratokat az alábbi internetes 

elérhetőségen tekinthetik meg: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1771/8783290455286767214/publicLink/00746-23-

2021.zip 

 

A BK/KTF/00746-16/2021. számú közlemény közzétételéig megküldött iratokat az alábbi internetes 

elérhetőségen tekinthetik meg: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1751/-8928851195936962192/publicLink/00746-16-

2021.zip 
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A közlemény közzétételének időpontja: 2021. március 4. 

 

Kecskemét, 2021. március 4.  

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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