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A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 
(környezetvédelmi hatóság) értesíti az érintett ügyfeleket -  a létesítmény hatásterületén lévő ingatlanok 
tulajdonosait, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használóit -  valamint a 
nyilvánosságot, hogy Balmazújváros Város önkormányzata (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) 
2016. szeptember 07. napján a Balmazújváros 4390/26 hrsz-ú ingatlanon tervezett ipartelep fejlesztés 
érdekében előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra, így az előzetes vizsgálati eljárás 
HB/10-KTF/07196/2016. iktatószámon megindult.

A közvetlen hatásterület számított határa: 193 m, érintett település: Balmazújváros, a tevékenységnek 
nincs határon átterjedő környezeti hatása

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban: Két.) 29. § (6) és (7) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a hatásterületen lévő 
ügyfeleket és az érdekelt társadalmi szervezeteket az eljárás megindításáról hirdetményi úton értesíti.
A tárgyi hatósági eljárás megindításáról az eljárásban érintett, a 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 
alapján működtetett adatbázisban szereplő társadalmi szervezeteket jelen hirdetmény elektronikus úton 
történő megküldésével értesítem.
Felhívom a figyelmet, hogy a társadalmi szervezet ügyféli jogállását a szervezet alapszabályának és a 
nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésének a környezetvédelmi hatósághoz történő 
benyújtásával igazolhatja.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy Balmazújváros Polgármesteri Hivatalában (...lír.f/j.v......
u.1 .;..... sz J,..: em l~. ajtó), továbbá a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályán (4025 Debrecen, Hatvan u. 16., 403. szoba, ügyintéző: Dr. Kalászné 
Bélics Zsuzsanna, tel.: 52-511-000) ügyfélfogadási időben a kérelemhez mellékelt nyomtatott 
dokumentációt megtekinthetik. A döntéshozatalhoz szükséges további információkat, azok ismertté 
válását követően az érintett nyilvánosság számára a Főosztály hivatalában elérhetővé teszi.

Az elektronikus úton közzétett előzetes vizsgálati dokumentáció elérési helye:

http://tiktvf.zoldhatosag.hu/elektronikus_kozzetetel/2016/HB_10-KTF_07196_2016/HB_10-
KTF_07196_2016_Balmazujvaros_4390_26_hrsz_iparterület_fejlesztés_elozetes_vizsgalat.zip

Felhívom a nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti 
hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a 
Főosztály közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a Főosztályhoz 
észrevételt lehet tenni.

A Főosztály -  jelentős környezeti hatás feltételezése esetén -  a határozatában meghatározhatja a 
környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
4025 Debrecen, Hatvan u. 16. Telefon: (36 52) 511-000 Fax: (36 52) 511-040 E-mail: kornyezetvedelem@hbmkh.hu



Ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, akkor a Főosztály tájékoztatást ad arról, hogy a 
tevékenység milyen egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Ha az előzetes vizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, 
ennek a tényét rögzíti és megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására 
engedély nem adható.

Debrecen, 2016. szeptember 9.
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