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K Ö Z L E M É N Y

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

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

továbbiakban: Ákr. 89. § (1) bekezdésének megfelelően a - környezeti hatásvizsgálati és az egységes

környezethasználati  engedélyezési  eljárásról  szóló  314/2005.  (XII.  25.)  Korm.  rendelet  (a

továbbiakban: Khvr.) 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján közhírré teszi a Rekultív Magyarország

Környezetvédelmi  Szolgáltató  Korlátolt  Felelősségű  Társaság  (székhely:  2400  Dunaújváros,

Verebély L. u. 14., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult egységes környezethasználati engedély

felülvizsgálatára irányuló eljárásra vonatkozóan a következőket:

1. Az ügy tárgya: az Ügyfél által a  9444 Fertőszentmiklós 0233/6 és 0268/6 hrsz. alatti  (KTJ:

100484602,  LKTJ: 101605369)  telephelyen folytatott hulladékártalmatlanítási tevékenységre

vonatkozó 146-29/2018. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati és egyben

környezetvédelmi működési engedély felülvizsgálata.

2. Iktatási száma: GY/40/00198-1/2023.

3. Az eljárás megindulásának napja:  2023. január  16. napja.  Az előterjesztett  kérelem teljes

eljárásban kerül elbírálásra. 

Teljes eljárásban az ügyintézési határidő: 65 nap

Ügyintézési  határidő  túllépésének  jogkövetkezményei:  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.

4. A közleménynek a Hatóság ügyfélszolgálati irodáján való közzétételének napja: „elektronikus

időbélyegző szerint"
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5. A közlemény 21 napon keresztül kerül kifüggesztésre.

6. A tevékenység hatásterülete: Fertőszentmiklós Város közigazgatási területét érinti.

7. A  felülvizsgálati  dokumentáció  elérhetősége: https://gyor-filr.kh.gov.hu/filr/public-link/file-

download/8a2e84b584b8dc710185ceb0820e1f39/1753/491380523654217811/GY-40-00198-

1.pdf

8. A felülvizsgálati  dokumentáció  tartalmára,  közvetlenül  a  Hatóságnál  és  a  Jegyzőnél  lehet

észrevételt lehet tenni a közlemény megjelenését követő 21 napon belül. 

9. Az érintettek az eljárás során a kérelembe és mellékleteibe a Hatóságnál az ügyfélszolgálati

irodában,  ügyfélfogadási  időben,  valamint  a  telepítés  helye  szerinti  település  jegyzőjénél

tekinthetnek be. 

10. A Hatóság tájékoztatást nyújt arról, hogy környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem

szükséges és a tevékenységből adódóan nem áll  fenn országhatáron átterjedő környezeti

hatás. Nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nincs folyamatban. 

11. Az ügyben a Hatóság az alábbi döntéseket hozhatja:

a) kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati en-

gedélyt

b) elutasítja a kérelmet.

Győr, „elektronikus időbélyegző szerint"

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

 

dr. Buday Zsolt

                   főosztályvezető
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