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Ugy sz|ma, tdrgya:IN-07/67/974/2018.,T6s2eg, ki.ilteri.ilet 0130/2 hrsz. alatt OGD-T6szegENy-f jeftkft 6s gyiljtiiellom6s termel6sbe i/'lit6tsattugyilbanel(izetes vizsgillat
Tervezett l6tesitm6ny, tev6kenys6g rovid ismertet6se:
Az O&GD Central Kft. (sz6khely:L024 Budapest Lov6hAzft39.) aT6szeg,0730/2hrsz. alatt
OGD-T6szeg-ENy-1 jelii kut 6s gyiijt6dllomds termetdsbe dllittisdt tervezi. Az elSzetes kornyezeti
vizsgllat c6Ija a tervezett tev6kenys6g v6rhat6 kornyezeti hatdsainak vizsg6Iata.

V6lelmezett kozvetlen hatdsteriilet v6lelmezett hatdrai: T 6szeg
'Ugyftllneve 6s sz6khelye: O&GD Central Kft. (sz6kheIy 1024 Budapest, Lov6hAz rit 39.)

Az ngy jellege: kdrelemre indult eljArds
Az elj6r6s megindul6sdnak napja: 2018. februdn 15.
Az adott ngyfajtdrairilnyad6 i.igyint6z6si hat6rid6: 45 nap
Az ngy tnt6z6si hatfu id6be nem szdmit be
az eljdr 6s felfnggesztls6nek, sziinetel6s6nek 6s
az ngyfll mulasztdsitnak vagy k6sedelm6nek id6tartama.

Az 6rintettek a tervekbe, illetve az igy egy6b irataiba betekinthetnek a Jdsz-NagykunSzolnok Megyei Kormdnyhivatal Szolnoki lfuAsi Hivatal Kiirnyezetv6delmi
Term6szetv6delmi F6osztAlyin [tovibbiakban: F6osztdiyl a ztildpont iroddban
ngyf 6lf o gaddsi iddb en, valamin t az lrintett te lepiil 6 s j e gy z6i 6n6l:
1. A FSoszt|Iy a k6relembe 6s az el6zetes vizsgillatr dokument6ci6ba, az irdsban
megkapott szakhat6s6gS llllsfoglaldsokba 6s az ilLtala k6rt szak6rt6i v6lem6nyekbe va16
betekint6st - a benyijt6sukat, rendelkez6sre dlldsukat kr5vet6 nyolc napon beltil lehet6v6 teszi.
Kifiiggesztds ideje: 20L8. f.ebrulr 20.

4. 5OO2 Szolnok, Pf. 25. Telefon: (5ir) 523-343
E-moil: szolnokjh.kvtv@josz.gov.hu Honlop: kormonyhivotol.hu

5000 Szolnok, Boldog Sondor lslvdn krt.

(56) 343 768

2.

Erintett telepiil6s jegyziSi6nll az ott megjelolt m6clon 6s id5ben.

a

Jdsz-Nagykun-Szolnok Megyei Korm6nyhivatal honlapjan a
Hircletm6nyek kozott is megtaldlhat6 (www.kormanyhivatal.hu/hvf jasz-nagykun-szolnok)'
Az igyben a f.6oszt6ly d6nt6se az al|bbiakra vonatkozhat:
felmeri.ilt-e kizdr6 ok a k6relemben foglalt tev6kenys6gre vonatkoz6an
kell-e kdrnyezeti hatdsvizsgdlatr / egys6ges kornyezethasznliatt engedOlyez6si eljdrdst
lefolytatni

A

clokumentdci6

A telepit6s hely6vel kapcsolatoskizAro okokra, a kdrnyezeti hat6svizsg6lat sziiks6gess6g6re,
illetve a kornyezeti hatdstanulm6ny, valamint az epys6ges kornyezethaszndlatt
enged6lyez6si dokumentdci6 tartalmdra vonatkoz6an, ezen kbzlem6ny megjelen6s6t kdvet6
21 napon beliil, ktizvetlentil aF6oszt6lyon 6szrevdtelt lehet tenni.

Az ngy flIijogok 6s kotelezetts6gek:
- Irat betekint6si jog.
- A F6osztdLy biztosi$a az lf:gyf6l, tovAbbd a lanf, a hat6sdgj. tanf, a szak'6rt6, a tolmdcs, a
szemletfugy birtokosa 6s az igyf.6l k6pvisel6je (a tov6bbiakban egyiitt: eljdr6s egy6b
r6sztvev6je) szdrnfua, hogy jogaikat 6s koteiezetts6geiket megismerhess6k, 6s
el6rno zditla az ngy f 6li j o gok gy akorlils itt.
r€szWev6vel
Az eljdrds valamennyi r6szfvev6je koteles j6hiszemtien eljdrni 6s a
egyi.it|miikodni.
Senkinek a magatartdsa nem ir6nyulhat a hat6s6g megt6veszt6s6re vary a
dont6shozatal, illetve a v6grehajt6s indokolatlan k6sleltet6s6re.

Az ngyfll az eli6r6,s bdrmely szakaszdban 6s arurak

befejez6s6t kovet6en is betekinthet az

ellilrils sordn keletkezett iratba'
Nem lehet betekinteni:
A dont6s tervezet6be.

Nem ismerhet5 meg az olyan irat vagy az irat olyan resze, amelyb5l kovetkeztetds
vonhat6le valamely v6dett adatra vagy olyan szem6lyes adatra,-amely megismer6s6nek
torv6nyben meghatdrozoft felt6telei nem 6llnak fenn, kiv6'rre,ha az adat - ide nem 6rtve
a min6sitett adatot - megismerris6nek hidnya megakaddlyozn| az ftatbetekint6sre
jogosultat az e torv6nyben biztositott jogai gyakorlds6ban.
A hat6sdg a k6relem alapjdn az iratbetekint6st biztositla - trz eIi6r6s befejez6sdt kovet6en
is -, vagy aztv6gz6sben elutasitja.

