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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 (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság)  

 

székhelye: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. 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 B. Szabó Balázs (6100 Kiskunfélegyháza, Erkel F.  u. 1.) megbízásából Lovrityné Kiss Beáta (6726 

Szeged, Fő fasor 73/A) 2017. november 24-én – a Kiskunfélegyháza, XI. ker. 89. (hrsz.: 0472/67) sz. alatti 

telephelyen létesítendő 1 db légszennyező pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély iránti – 

kérelmet nyújtott be hatóságunkhoz. 

Az eljárás megindításának napja: 2017. november 24. 

Vélelmezett hatásterület kiterjedése: Kiskunfélegyháza. 

Az ügyintézési határidő kezdetének napja: 2017. november 25. 

Az ügyintézési határidő: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 33. § (1) bekezdés alapján 21 nap. 

A 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, 

h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges 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. 

 

A közlemény hatóságunk honlapján is megtalálható. 

 

A kérelembe a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben (lásd lábléc) lehet betekinteni. Az eljárás során a Ket. 51. 

§ (1) bekezdése alapján nyilatkozatot tehet, aki a Ket. 15. §-a alapján ügyfélnek minősül. 

 

Kecskemét, 2017. november 27. 

 

 

Labancz Attila 

hivatalvezető nevében és megbízásából: 

 

dr. Petrovics György 

osztályvezető 

 

 

 

 


