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K Ö Z L E M É N Y

A  környezetvédelmi  hatáskörében  eljáró  Győr-Moson-Sopron  Megyei  Kormányhivatal  (a

továbbiakban:  Hatóság)  az  általános  közigazgatási  rendtartásról  szóló  2016.  évi  CL.  törvény  (a

továbbiakban: Ákr.) 43. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi, hogy a

Jánossomorja-Mosonszolnok  Öntözési  Közösség  Korlátolt  Felelősségű  Társaság (székhely:

9200  Mosonmagyaróvár,  Gabona  rakpart  22., statisztikai  számjel:  29045859-0161-113-08., KÜJ:

103798378)  a  Jánossomorja  és  Mosonszolnok  külterületén  öntözőtelep  (KTJ:  102713874)

fejlesztésére  jogosító  7909-58/2017.  számú jogerős  határozatban  kiadott,  a  GY-02/13/00268-

35/2020. és a  GY/40/04449-23/2021. számú határozatokkal módosított  környezetvédelmi engedély

környezetvédelmi  felülvizsgálatra irányuló kérelmet  terjesztett  elő  a  Hatóságnál, amely  kérelem

nyomán  2022.  szeptember 10. napján közigazgatási  eljárás  indult,  melyről  a  Hatóság  az  alábbi

tájékoztatást adja:

A Hatóság a 2022. szeptember 09. napján érkezett kérelmet teljes eljárásban bírálja el.

A teljes eljárás ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi

LIII. törvény 91. § (1) bekezdése alapján százöt nap.

A határidő túllépésének jogkövetkezményei az Ákr. 51. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

„(1) Ha a hatóság

a) határidőben nem intézkedik a 43. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározottakról,

b) az ügyintézési határidőt túllépi, vagy

c) az automatikus döntéshozatal, vagy a sommás eljárás szabályait indokolatlanul mellőzi,

az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy az illetékekről szóló törvény szerinti közigazgatási

hatósági  eljárásokért,  vagy  igazgatási  jellegű  szolgáltatások  igénybevételért  fizetett  igazgatási

szolgáltatási  díjnak  (a  továbbiakban:  díj)  megfelelő  összeget,  ennek  hiányában  tízezer  forintot

megfizet a kérelmező ügyfélnek, aki mentesül az eljárási költségek megfizetése alól is.”
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Az  Ákr.  5.  §  (1)  bekezdése  és  a  33.  §  (1)  bekezdése  alapján  az  ügyfél  az  eljárás  bármely

szakaszában és annak befejezését követően is  az eljárás során keletkezett  iratba betekinthet  az

ügyféli jogállás igazolását követően, valamint az eljárás folyamán nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

A közlemény kifüggesztésének időpontja: „tárgyi közlemény aláírási időbélyegzője szerinti nap”

A kifüggesztés időtartama: 15 nap

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint”

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

dr. Buday Zsolt

            főosztályvezető
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