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Ug)'sz.rrna,ttirg)'a: lll-07/61/03877/2017.;JN-07/61/00011/20lS.,,VTTHulltimterrencleztls
.i Kdz6p-TiszArt" cimti projekt kOrnyezeti hatiisvizsgdlata
Tervezett letesitm6n),. tevcken)'seg rrivicl ismertetese:
Kiizep-Tiszai hulldmt6r renclez6s:
Tiszaptispirki (Fokoru-puszta) tolt6sathelyezes: '6,rvizv6clelmi toltdsek 6thelyez6se Besenvszog teriileten
Vezsenvi karnyarulett renclez6se: a vezsenvi 6s a tiszajencii nyari gdtak renclez6se, arvizv6clelmi tolt6sek a thell'ez6se N,{artfrin6l
.i rap asz to v.1 p ar kia lakittisa a tiszau gi-hicl kornveze t6ben
Toszeg kozs6g airvizv6clelmi fejlesztese V/l/ II. iitem

rintett teleptil6sek:
Kiizvetleni-il erintett teieptil6sek: Besenvszrjg, L;ikitelek, Kiskijre, Szolnok, Tiszajen(i, Tiszaf i) cl v a r, T i s z a s iilv, T is z ttu g, T(r s z c g, Vez s e nv
Htrtdstenilettel6rintett telepiilesek: Tisztipiispc'rki, Szajol, NIartfti, R6k6cziujfalu, Tiszak6cske
E

1

Ug)'f6l neve 6s szekhel),e: Orsz6gos Vizilgvi F6igazgatcisag (1012 Buclapest, Nlarvainv

u.

I/D.)
Az erintettek a tervekbe, illetve az itgv egveb irataiba betekinthetnek a Ktirnyezetvddelmi
6s Term€szetv6delmi Fdosztilyon a zdldpont iroddban tigyfdlfogadiisi iddben, valamint az
€rintett telepiil6sek j egltz6in€l:
1. A Fijosztalv a k6relernbe es a clokument.lciciba, az irdsban megkapott szakhat(rstigi ;illaisfoglaliisokba es az altala kert szakdrt6i vilemenvekbe valir betekint6st - a benvirjttisukat,
renclelkezesre allasukat k(ivet6 nvolc napon beli"il - lehet6v6 teszi.
l. Erintett telt'ptilesek it'gvztiietrel .tz ott megjeliilt mriclorr ris irltjht,n.
3. A clokumetrt;icio a Jdsz-N;rgykun-Szolnok Nlegvei Korn.inl'hivatal l'ronlapjan, a llirt{etmdnvek kirztltt is rnegtalailhat(r.
5000 Szolnok, Boldog Sandor lstvdn krt 4. Telefon: (56) 523 343 Fax: (56) 343 768
e-mail: szolnoklh.kvtv@lasz.gov,hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu

A telepites helyevel kapcsolatoskizAro okokra, a kdrnyezeti hatdsvizsg6lat sziiks6gesseg6re,
illetve a kornyezeti hatdstanulm6ny, az egyseges kornyezethasznalati engeclelyezesi tlokumentdcio tartalmara vonatkoz6 eszrev6teleket a k0zmeghallgatds iddpontjaig a Kdrnyezetv6delmi 6s Term€szetv6delmi F6osztdlyhoz vagX a kdzmeghallgatis helye szerint illet€kes telepi.il€si ijnkorm lnyzat iegyz6i6hez lehet benyrijtani'
Kijzmeghallgatds:
I(ozmeghallgatds helyszine, kezclete:
helyszin: a Vezseny, Templom u.1. sz. alatti Kozs6gh6za nagyterme
- kezdete: 2018. 6Prilis 21. 1001r
Dontesi Iehettisegek:
1. A hatosag kiaclja a tevekenys6g gvakoriasahoz sziiks€ges kornyezefvdclelmi engedelyt.
2. A k6relem elutasitdsra kertil.

Nemzetkozi kornyezeti hat6svizsgdlati eli6rds nincs folyamatban.

A kozigazgatasi hat6sagi

elydrds 6s szolgaitat6s altalanos szabdlyarirol szcilo 2004.

forv6ny 29. S (5) bekezcl6se alapjdn az elj.lrasrol
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az ]jgy jellege: k6relemre inclult eljaras
az elitr|s megincluldsdnak napja: 2017. clecernber 1B'
az aclott ugyfajt6ra iranyaclo ugyint6zesi hatariclo: 70 nap
az '|:gyint€zesi hatdricltjbe nem szamito icl6tartamok:
a hatdskori vagv illet6kess6gi vita e gveztet6senek, valamint az eliino hatoseig kijelo16s6nek icl6tartama,
a jogseg6lyelj6r6s icl6tartama, tovabbd az aclatnak a nyilvantartdsbtil tortenci beszerzes6hez szuks6ges

ic16,

hi6nypotl6sra, illetve a tenvd116s tiszlltzirsirhoz szuks6ges aclatok kozl6s6re iranyu16 felhivast6i az annak teljesitds6ig terjed6 iclo,
a szakhat6saig elid16s6nak iclotartama,
az elj6r 6s f e lf ii g g e s z td s 6 ne k i cl tj ta'r r ta ma,
a,,btzonyit6kok ismertet6se az iigyf6llel" iclotartama,
a hatosdg mrikocles6t legal6bb egv teljes napra ellehetetlenitci uzemzavirr vagv nlas
elh6rithatatlan esemeny icl6tartama,
a kdrelem, a clontes 6s egy6b irat forclitdsiihoz sziiks6ges icio,
a k6relmez6 tigvfelet az elj6r;isi koltseg ciole gezesere koterlez(j cl(inti:s ki)zl6sere irany,ulo intezkeclesitil az amrak tel;esit€seig terjeclo id6,
a szakert6i velemdnv elk6szit€senek iclotartama,
a hatosagi megkeres6s vagy a cl6nt6s postara acldsdnak napjat<-rl ernnak kezbesit6s6ig teryecl6 id6tartam, valamint a hircletm6nvi, tovabbd a kezbesitesi meghatalmazott
6s a k6zbesit6si iigygonclnok irfj6n tort6n6 kozlos icl6tartama.
hatosdgi k6zvetit6 kirendel€se eseten a hatosAgi kcizvetites iclotartama, cle legfela

jebb nyolc naP.

Ugy'fdl az elj.lrais sorhn nvilatkozatot tehet vagy ii nvilatkozattetelt meg is tagaclhtrtja.

r\z eljdrtis bdrmelv sztrktrsziiban betekinthet trz eljdrds sorrin keletkezett iratokba szem6lvesen,

illctve k6pviseliije ritjain. Nem lehet betekinteni:
a rlijnt6s tervezet6be az eljririrs jogercis befejez6seig,
az olyan iratba, amelvb6l kovetkeztet6s vonhato le annark a szem6lynek a kil6tere, trkire
vonatkozcian a hatos6g a term6szetes szemelvazonosit6 aclatok 6s a lakc,-im zdrt kezel6sdt
renelelte el,

-

betekint6si vagv megismeresi engeclely hidnyaban az zillamtitkot vagy szolg:ilati titkot
tartalmaz6 iratba,
az egveb v6clett aclatot tartalmazci iratba, ha azt az 6rintett acl;rt veclelmet szabdlycrzri
tijrvcnv kiztirja, vargv ha a v6clett aclat megismer6senek hiainya nem akarcleilvozza az iratbetekintesre jogosult szemelyt tiirvenyben biztositott jogaii gyakorlaisdban.

