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mentén, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott időszakokra történő felmentés iránti kérelem, közlemény 

az eljárás megindításáról 

 

 

 

 

K Ö Z L E M É N Y 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 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/ 

Hivatali kapu: JH03KMTKTF 

KRID azonosító: 246192384 

 

értesíti az érintetteket, 

 

hogy a BÉKÉS DRÉN Környezetvédelmi, Víz- és Mélyépítési Korlátolt Felelősségű Társaság 

(Székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor u. 20., Cégjegyzékszám: 04-09-003298, Adószám: 11053727-2-04, 

Statisztikai számjele:11053727-3900-113-04, hivatalos elektronikus elérhetősége: 11053727#cegkapu, 

rövidített elnevezése: BÉKÉS DRÉN Kft.) 2019. november 29-én – „Vizes élőhelyek rehabilitációja és 

természetvédelmi kezelése a Közép-Tisza mentén” című projekt (a tiszakécskei Holt-Tisza három holtágának 

rehabilitációját érintő kotrás elvégzése és a holtágak vízutánpótlását biztosító tiszai vízkivételi műtárgy 

megépítése) kivitelezési munkáira vonatkozó, zajterhelési határérték betartása alóli meghatározott 

időszakokra történő felmentés iránti – kérelmet terjesztett elő a hatóságunknál, amely alapján 2019. 

november 30. napján közigazgatási hatósági eljárás indult. 

 

Az eljárás megindításának napja: 2019. november 30. 

Az ügy iktatási száma: BK-05/KTF/05881-1/2019. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2019. november 30. 

 

Az ügyintézési határidő: az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a 

továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdése, 50. § (1)-(2) bekezdése alapján az eljárás megindulásának napjától 

számított 60 nap. 
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Az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás 

felfüggesztésének és szünetelésének időtartama. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Tiszakécske 

 

Ügyintéző neve és hivatali elérhetősége: dr. Kisgyörgyei Ágnes (Telefon: +36 (76) 795-862) 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közhírré tételének időpontja: 2019. december 3. 

     

A kérelem és a mellékletek példányába a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán lehet betekinteni. A betekintés módjáról a 

környezetvédelmi hatóságnál lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

Az eljárás során az Ákr. 5. § (1) bekezdése alapján nyilatkozatot, észrevételt tehet, aki az Ákr. 10. §-a 

alapján ügyfélnek minősül. 

Az Ákr. 33. § (1) bekezdése alapján az ügyfél az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően 

is betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. 

 

A kérelem és mellékletei elektronikus elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/1154/8524440903196983587/publicLink/05881-1-

2019.ZIP 

Kecskemét, 2019. december 3.                

Cseh Tamás 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

Dr. Petrovics György 

osztályvezető 
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