KÖZLEMÉNY KIEGÉSZÍTÉSE
Az ügy tárgya:

A

KAPOS

HOMOKDÜNE

Kft.

(a

továbbiakban:

Környezethasználó) Kaposkeresztúr, külterület 097/16 hrsz. és
a 097/19 hrsz. alatti ingatlanokon található „Kaposkeresztúr I. –
homok” védnevű bányatelek, már leművelt bányagödör részén
nem

veszélyes

hulladékkal

történő

feltöltésének

(nem

veszélyes hulladék- hasznosítótelep létesítésének) előzetes
vizsgálati eljárása

Az ügy ügyiratszáma:

SO/TO/03301/2021.

Az eljárás megindulásának napja:

2021. november 30.

Az ügyintézési határidő:

Az eljárás megindításától számított 45 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5)
bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének,
szünetelésének időtartama.
Az ügyintéző neve és elérhetősége:
Jágerné Cserti Ildikó

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu
Telefonszám: 82/795-979

Tájékoztatás előzetes vizsgálati dokumentáció kiegészítéséről:
A Somogy Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási
Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) a kérelem és annak
kiegészítése

alapján,

illetve

a

dokumentációt

áttanulmányozva

a

tervezett

tevékenység

vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési
eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. számú melléklet 107. a)
pontja (Nem veszélyes hulladék-hasznosítótelep a) 10 t/nap kapacitástól) alapján előzetes vizsgálati
eljárást folytat le.
A Kormányhivatal SO/TO/03301-3/2021. ügyiratszámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a
Környezethasználót.

Somogy Megyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy
Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989
E-papír: https://epapir.gov.hu→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Megyei Kormányhivatal
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A Környezethasználó az előzetes vizsgálati eljárás során 2021. december 21. napján adta meg válaszát
a hiánypótlási felhívásra.
A Környezethasználó neve, székhelye:
KAPOS HOMOKDÜNE Bányászati, Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
7521 Kaposmérő, Kossuth u. 101.
A Kormányhivatal a közlemény kiegészítés közzétételével egyidejűleg megküldi a közlemény
kiegészítését, a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok és mellékleteinek elektronikus
példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének, aki haladéktalanul, de
legkésőbb öt napon belül gondoskodik a közlemény kiegészítés közterületen, és a helyben szokásos
egyéb módon történő közhírré tételéről.
A Kormányhivatal a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumokat elektronikus úton is
közzétette. Az elektronikus úton közzétett dokumentumok elérési helye:
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017e006bc0655187/115777/1155837474730426750/33011_Kapos%20Homokd%C3%BCne%20Kft%20Kaposkereszt%C3%BAr_hull%20hasznos%C3%ADt%
C3%B3%20telep_EV%20hp.zip
Az érintettek a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumokat és mellékleteit a Batéi Közös
Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél (a továbbiakban: Jegyző), valamint a Kormányhivatal (7400
Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) hivatalos helységében ügyfélszolgálati időben (H.: 8. 30 – 12.00, Sz.: 8.30 –
12.00 és 13.00 – 16.00, P.: 8.30 – 12.00) tekinthetik meg előre egyeztetett időpontban.
A betekintés módjáról a Kormányhivatalnál vagy a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.
A tervezett beruházással, az engedélyezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeket és kérdéseket
a fenti hivatalokhoz lehet benyújtani.
A közlemény kiegészítés közzétételére vonatkozó tájékoztatás:
A Kormányhivatal a közlemény kiegészítését 2021. december 28. napján a 7400 Kaposvár, Nagy Imre
tér

1.

szám

alatti

hivatali

hirdetőtábláján,

valamint

(https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/hirdetmenyek1) teszi közzé.

a

honlapján

