
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

Jogi és Hatósági Nyilvántartó Osztály  

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2., Pf. 642 

76/795-870, e-mail: kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

KRID azonosító: 246192384 

 

BÁCS-KISKUN MEGYEI  KORMÁNYHIVATAL  

 

Ikt. szám: BK/KTF/00746-5/2021. 

Ügyintéző: dr. Kisgyörgyei Ágnes 

Telefon: +36 (76) 795-862 

KRID azonosító: 246192384 

 

 

 

Tárgy: közlemény közmeghallgatás tartásáról 

 

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

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

továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)  

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

elérhetősége: 

postacím: 6001 Kecskemét Pf. 642 

tel.: 76/795-870 

KRID azonosító: 246192384 

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 (a továbbiakban: R.) szerinti kérelem alapján indult 

összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás keretében  

 

a környezetvédelmi hatóság 2021. március 3. napján 10:00 órától, a 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. krt. 2. 

szám alatti épületben, a környezetvédelmi hatóság hivatali helyiségében, mint helyszínen közmeghallgatást 

tart, az érintettek személyes megjelenése nélkül, az alábbi indokokra tekintettel. 

 

Az R. 9. § (1) bekezdése alapján 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 az R. 9. § (7) bekezdése alapján legalább harminc nappal a 

közmeghallgatás időpontja előtt kell megtörténnie. 

 

A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről szóló 2020. évi CIX. törvény 1. §-a 

értelmében ez a törvény az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján a Kormány által kihirdetett, a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 478/2020. (XI. 3.) 

Korm. rendelet) szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-

CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggő 

sajátos szabályokat állapítja meg. 
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A 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek 

elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdet ki. 

 

A veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról, valamint a 

veszélyhelyzettel összefüggő egyes intézkedésekről szóló 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 

570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet) „6. A közigazgatási hatósági eljárásban alkalmazott közmeghallgatással 

kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásáról” című része tartalmazza a közigazgatási hatósági eljárásban 

alkalmazott közmeghallgatással kapcsolatos szabályok eltérő alkalmazásával összefüggő speciális 

rendelkezéseket. 

 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a közigazgatási hatósági eljárásban a 

közmeghallgatást az érintettek személyes megjelenése nélkül, az e rendeletben foglaltak szerint kell 

megtartani. 
 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján az eljáró hatóság a honlapján közzéteszi 

mindazon információkat - így különösen iratokat, kép- és hangfelvételeket, internetes hivatkozásokat -, 

amelyek az érintettek közmeghallgatásban való részvétele szempontjából lényegesek. Ha az eljáró hatóság 

más szervet is megkeres az információk saját honlapon történő közzététele érdekében, a megkeresett szerv 

köteles azt teljesíteni. 

Az 570/2020. (XII. 9.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdése alapján a közzététel tartalmazza azt a határidőt, 

amelyen belül az érintettek észrevételeket tehetnek, és kérdéseket tehetnek fel. 

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy az eljárás kapcsán észrevételeket a 

közmeghallgatás időpontjáig, 2021. március 3. napjáig,  személyes megjelenése nélkül, írásban 

közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz, illetve az érintett települések jegyzőihez nyújthatnak be és 

az észrevételekre adott válaszokat a környezetvédelmi hatóság honlapján közzéteszi. 

 

A kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1570/5726063450177478072/publicLink/07166-1-

2020.zip 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. január 25.  

 

A fentiekre tekintettel kérjük szíves megértésüket. 

 

Kecskemét, 2021. január 25. 

 

 

Kovács Ernő 

kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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