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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 BIOTOJÁS Kft. (székhely: 1042 Budapest, Virág utca 39. fszt. 1.) nevében Szűcs Pál, az ABDIÁS-

ÖKO Kft. (6090 Kunszentmiklós, Ősz u. 3/A.) ügyvezetője 2018. február 23-án – Kerekegyháza 0182/147 

hrsz. alatti tojótyúk-telep bővítésére vonatkozó – 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 terjesztett elő.  
 

Az eljárás megindításának és az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2018. február 24. 

 

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

(4) bekezdése alapján: a kérelem hatósághoz történő előterjesztését követő naptól számított 130 nap.  

 

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdés a) pontja alapján az 

ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének és szünetelésének időtartama.  

 

A közlemény a környezetvédelmi hatóság honlapján is megtalálható. 

 

A közlemény közzétételének időpontja: 2018. február 27. 

 

A közvetlen hatásterülettel érintett település: Kerekegyháza. 

 

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

országhatárokon átterjedő nemzetközi környezeti hatásvizsgálat – nincs folyamatban.  
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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 (Kerekegyháza) jegyzőjénél lehet betekinteni. A betekintés módjáról a környezetvédelmi 

hatóságnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. 

 

A kérelem és mellékleteinek internetes elérhetősége: 

https://bacs-filr.kh.gov.hu/ssf/s/readFile/share/435/-6418924057325928417/publicLink/95944-7-1.zip 

 

vagy: https://is.gd/P4N4Y9 

 

Kecskemét, 2018. február 27. 
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