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A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi Osztályán (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) indult, a 314/2005. (XII. 25.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Khvr.) hatálya alá tartozó engedélyezési eljárás keretében
közmeghallgatásról
Ügy száma: HE/KVO/000520/2020.
Ügy tárgya: a „Gyöngyöspata I. – andezit” védnevű bányatelken tervezett tevékenységre vonatkozó
környezeti hatásvizsgálati eljárás
Kérelmező: Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. (7633 Pécs, Malom u. 10.)
Az engedélyezett tevékenységgel érintett település: Gyöngyöspata
A feltételezhetően érintett település: Gyöngyöstarján
A tevékenységgel érintett helyrajzi számok: Gyöngyöspata 093/1a, 093/1b,080/1, 080/2a, 089/1, 089/2,
056/3,056/2a, 056/2b.
A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 9. § (1) bekezdése alapján a 9. § (2) bekezdésre tekintettel az alábbi –
Gyöngyöspata Város Jegyzőjével előzetesen egyeztetett – időpontban és helyszínen közmeghallgatást
tart:
00

2020. szeptember 2-án (szerda) 14

órai kezdettel

Gyöngyöspata Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében.
(3035 Gyöngyöspata, Fő út 65.)
A Környezetvédelmi Hatóság a Khvr. 9. § (6) bekezdése szerint tájékoztatja a nyilvánosságot. A közleményt
közzéteszi a www.hirdetmeny.magyarorszag.hu honlapon, az ügyfélforgalom előtt nyitva álló hivatalos
helyiségében lévő hirdetőtáblán, valamint honlapján, továbbá közhírré tétel céljából megküldi a közlemény
közzétételével

egyidejűleg

az

érintett

jegyzőknek

a

közleményt.

A

jegyzők

gondoskodnak

a

közmeghallgatás adatainak közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tételéről. A
közzététel időtartama legalább 30 nap.
A kérelem, a dokumentáció és mellékletei megtekinthetők a Környezetvédelmi Hatóságnál és az érintett
önkormányzat

jegyzőjénél,

valamint

a

keltezés

dátumától

számított

30

napig

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/ugyintezes/kornyezetvedelmi-es-termeszetvedelmi-hatosagi-esigazgatasi-feladatok internetes oldalon is, HE/KVO/000520/2020. számon.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály
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A dokumentációval kapcsolatban észrevételeket a környezetvédelmi hatósághoz, vagy az illetékes
települési önkormányzat jegyzőjéhez írásban lehet benyújtani, a közmeghallgatás időpontjáig.
A közlemény közzétételének időpontja: 2020. július 29.
Kelt Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.
dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott nevében és megbízásából:

dr. Kovács Melinda
osztályvezető

