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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 

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

 

 

értesíti az érintetteket, 

 

 

hogy a MOL Kiskereskedelmi Ingatlan Kft. (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., adószám: 

25422665-4-43) képviseletében az AGRUNIVER HOLDING Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám 

utca 2., adószám: 12945609-2-13) – a Kiskunfélegyháza 2172/9; -10; -11 és a 1721/4 hrsz. alatti 

ingatlanokra vonatkozó tényfeltárási záródokumentáció elbírálása iránti – kérelmet terjesztett elő 

hatóságunknál.  

 

Az eljárás megindításának a napja: 2020. április 1. 

 

Vélelmezett hatásterület: Kiskunfélegyháza. 

 

Az ügyintézési határidő: az Ákr. 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(3) bekezdése és a környezet védelmének 

általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/A. § (2) bekezdése alapján a kérelem eljáró 

hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 60 nap. 

 

Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Megyesi Dániel, Mézer Ádám (76/795-859; 76/795-871) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2020. április 8. 

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a tényfeltárási záródokumentáció tartalmára 

vonatkozóan e közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz észrevételt tehetnek. 
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A kérelembe a környezetvédelmi hatóságnál lehet betekinteni. 

 

Tájékoztatom, hogy az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak 

befejezését követően is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

Az Ákr. 5. § (1) bekezdés alapján az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

 

A tényfeltárási záródokumentáció elektronikus elérhetőségei: 

 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1277/8015296948143926730/publicLink/01339-1.zip 

 

Kecskemét, 2020. április 6. 

 

 

 

Kovács Ernő 
kormánymegbízott nevében és megbízásából: 

 

 

 

Dr. Petrovics György 
osztályvezető 
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