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. AzEszak-magyaroGz6giKdrnyezetv6delmi,Termeszetv6delmiesVizljgyi
Felrlgyel6sbgen indult, a31412005. (Xtt. 25.) Korm6nyrendetet (,,R') hatetya a16 tadoz6 et6zetes

vizsgalati eljdriis16l

0gy sz6ma: 16601t2019.

K6felmez6: Ad6 Nagykdzseg 0nkormanyzata (3663 Artd, Ady Endre it 162.)

Ugy.ti,rgya: A116 Nagykdzs6g Onkormanyzata 2000 LEE biot6giai kapacitAst meghatad6
mert6k( es osszesen 27 829 m hosszdsdgo szennyvizgy(jt6 csatorna l6tesit6s6t tervezi A
nyomvonal a telepitles beltenjlet6t 6rinti az alibbi helyrajzi szdmok tekinteteben (4116):
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Kdzvetlen hatasterii let v6lelmezett hatera (6rintett telepii l6s): Arlo
Az eljeres meginditasenak napja: 2013. oki6ber 4.
Az eljiras lefolytatesAnak iigyint€z6si haterideje: 30 nap
Ugyint6z6 neve: Vigh Nodmi
El5rhet6s6ge: noemi.vigh@emikofe.kwm.hu

Felhivas 6szrev6telek meqt6tgl6re

A telepites hely6vel kapcsolatos kizd16 okokfa, a kdrnyezeii hat6svizsgdlat szijks6gess6g6re,
illetve a kbrnyezeti hatastanulminy tartalmira vonatkoz6an a kozlemeny megjelenei6t kOvetri
!1 napon bell l l  kozvellen0l a Feli. iqvel6s6qhez €szrevetelt lehet lenni.
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A dokumentaci6 megtekinthet6 a Fel0gyel6s6gen 6s az 6rintett dnkormdnyzat (4116) jegyz6j6n6l,
valamint a htto://emiktvf.zoldhatosao.hu/Uqvfelinf/enoedelvek/lista.html internetes oldalon, a
keltez6s detum6t6l szamitott 30 napig 29']84!9qL szemon.

Az el6zetes vizsoelati eli6rds soren a nvilvanoss6o tii6koztatesinak biztositasa 6rdek6ben a
Feluqyel6seq

1 . clcgi.tj iigyfelkapujen keresztil'l a t6rgyi hat6s6gi elj6ras meginditesAr6l az eljarasban 6rintett, a
Kdzigazgal6si 6s Elektronikus Kozszolgeltatdsok Kozponti Hivatala 6ltal m(kddtetett
adatbazisban szerepl6 tarsadalmi szervezeteket ,,a kozigazga€si hat6segi eljeras
megindulesdr6l sz6l6 edesites 6rdekeben vezetett elektronikus adatbdzis l6trehozaser6l,
vezetes6r6l, valamint az adatbazis alapjen tdrt6n6 6rtesites16l" sz6l6 187/2009. (lX. 10.) Korm.
rendelet 2. S (2) bek. szerint eljerva jelen 6rtesit6s elektronikus iton tdrten6 megk0ld6s6vel.
A tersadalmi szervezet iigyf6li jog6llisit a szervezet alapszabdly6nak 6s a nyilv6ntartasba
vetel6r6l szol6 bir6segi vegzesenek Felugyel6segre tdrten6 beny0jtesival igazolhatja.
el!qq!!:q! tesz kdzz6 a U!4ryjjdqtllCttll3gyelglgzeg.h! honlapon.
kdzlemdnvt helyez el a'R'3. S (3) bekezdes6ben foglaltaknak megfelel6en az elSzetes
vizsgdlati eljdrds meginditesdt kdvetden az ugyfelfofgalom el6tt nyitva 6lld hivatalos
helyisOg6ben lev6 hirdet6tdbldn, valamint honlapjen.

4. meqkiildi a ,,R' 3. S (4) bekezdese szerint a kozlem6nyt, a kerelmet es mellekleteit a
tevekenys6g telepltesi helye szerinti telepiil6s (Arl6) jegyz6je r6szere a kdzlemeny
kozteruleten 6s a helyben szokesos m6don tdrt6n6 kdzhirr6 tetel6nek 6rdekeben.

'1. lMeg6llapitja, hogy a tervezett tevekenys6g megval6sit6sdb6l szermazhatnak-e jelent6s
kOrnyezeti hatesok, egyidejr:ileg
'1.1. jelent6s k6rnyezeti hat6s feltetelezese eseten megdllapitja a kdrnyezeti

hatastanulm6ny tartalmi kdvetelm6nyeit,
'1.2.ha nem feltetelezhetS jelent6s kdrnyezeti hat6s, tij6koztatest ad arr6l, hogy a

tevdkenys6g mely egy6b engedelyek birtokdban kezdhet6 meg;
2. ha az el6zel€E. vizsg6lati dokumentaci6 vaftozatokat tartalmazott, megjelOli azon valtozatot

vagy valtozatokat, amelyekkel kapcsolatosan a letesit6st megfelel6 kijrulmenyek kozdtt
lahat<A^AehaL t.rti.

3. amennyiben az el6zetes vizsg6lat sordn a tevekenysog enged6lyez6set kiz6r6 ok merult
fel,
3.1.ennek tenyet riigziti es meg6llapitja, hogy az adott tev6kenys6g k6relem szerinti

megval6sltes6ra enged6ly nem adhat6,
3.2. ha a tervezett tevekenys6g a telep0l6srendezesi eszkozokkel nincs Osszhangban,

azonban az osszhang legkes6bb a tervezett tevekenysEghez szilks6ges l6teslt6si,
6pitesi enged6ly ir6nti k6relem benyUjtdsiig megteremtheid, ezt a lehet6seget rdgziti,
es el6irja, hogy a kizdr6 okot a l6tesiiesi, 6pit6si engedely kiadAsera jogosult hat6s69
donteseig meg kell szuntetni;

4. ha valamely Natura 2000 terilletre jelent6s kornyezeti hates varhat6, a kdrnyezeti
hat6stanulmdny tartalmi kovetelmenyeit az eur6pai kdzossegi jelent6s6gij
term6szetvedehi rendeltet6s( teruletek16l sz616 jogszabdlyban a haiesbecsl6si
dokumentici6 tartalmet meghataroz6 el6irdsok figyelembevetel6vel irja el6.
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