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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/ 

 

értesíti az érintetteket, 

 

hogy a DUCK WOW Kft. (6230 Soltvadkert, Mátyás király u. 12.) megbízásából az Uni-Terv Kft. (6723 

Szeged, Tabán u. 26. I. em. 1.) 2017. augusztus 22-én – a Bócsa 029/20 hrsz. alatti fióktelepen üzemeltetni 

tervezett nagy létszámú állattartó telep tárgyában – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes 

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

Rendelet – szerinti egységes környezethasználati engedélyezési kérelmet és környezeti hatásvizsgálati 

dokumentációt nyújtott be.  
 

Az eljárás megindításának napja: 2017. augusztus 22. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2017. augusztus 23. 

Az ügyintézési határidő: a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91. § 

(4) bekezdése alapján: a kérelem hatósághoz történő megérkezését követő naptól számított 3 hónap.  

 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 

továbbiakban: Ket.) 33. § (3) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számítanak be az alábbi 

időtartamok: 

a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 

b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 

beszerzéséhez szükséges idő, 

c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 

teljesítéséig terjedő idő, 

d) a szakhatóság eljárásának időtartama, 

e) az eljárás felfüggesztésének időtartama, 

f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 

g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan 

esemény időtartama, 
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h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 

i) a kérelmező ügyfelet az eljárási költség előlegezésére kötelező döntés közlésére irányuló intézkedéstől az 

annak teljesítéséig terjedő idő, 

j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 

k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 

valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő 

közlés időtartama. 

l) hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatósági közvetítés időtartama, de legfeljebb nyolc nap. 

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

A közlemény közzétételének időpontja: 2017. augusztus 29. 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Bócsa. 

 

A tevékenységnek határon átterjedő környezeti hatása nincs. A Rendelet 12-15. §-ai szerinti eljárás – 

országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.  

 

Felhívom a tevékenységgel érintettek figyelmét, hogy a környezeti hatásvizsgálati eljárás kapcsán 

észrevételeket a későbbiekben megtartandó közmeghallgatás időpontjáig közvetlenül a környezetvédelmi 

hatósághoz, illetve az érintett település jegyzőjéhez lehet benyújtani. Észrevételek megtételére és kérdések 

feltevésére a közmeghallgatáson is lehetőség nyílik. 

 

A környezetvédelmi hatóság döntési lehetőségei: 

 Egységes környezethasználati engedélyt ad. 

 A kérelmet elutasítja. 

 

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

Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályán és a tevékenység telepítési helye szerinti 

település (Bócsa Község) jegyzőjénél lehet betekinteni. A betekintés módjáról a környezetvédelmi 

hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és mellékletei internetes elérhetősége: 

https://filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/5624/6644724163459674410/publicLink/76364-5-1.zip 

 

Kecskemét, 2017. augusztus 29. 

 

 

 

                                      Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

 

                                   Dr. Petrovics György 

                                         osztályvezető 


